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                   Kính gửi:  

- Các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm y 

tế; Công an huyện; Quản lý thị trường số 04. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian vừa qua, một số phương tiện truyền thông, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh một số người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm 

có tác dụng như thuốc để điều trị bệnh, tuy nhiên các sản phẩm này chưa được 

Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam. Việc quảng cáo, sản xuất và 

buôn bán các loại sản phẩm này gây nguy hại sức khỏe và thiệt hại kinh tế cho 

người tiêu dùng. 

Thực hiện Công văn số 165/UBND-VX ngày 30/01/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động 

quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội (gửi kèm theo trên VNPT 

iOffice), đế ngăn chặn và phòng ngừa việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán các 

loại sản phẩm không phải là thuốc, nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, 

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

1. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân đăng 

quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc mà có tác dụng như thuốc chữa 

bệnh, quảng cáo các thuốc chưa được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế, quảng cáo 

các thuốc khi chưa có cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội 

dung quảng cáo. Có biện pháp xử lý với các nền tảng quảng cáo trên các kênh và 

các trang mạng xã hội, yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật 

về quảng cáo. 

 - Thực hiện 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; tổ chức 

tuyên truyền phổ biến về nguy cơ và tác hại của các sản phẩm không phải là 

thuốc quảng cáo trên các trang mạng xã hội; nâng cao vai trò và trách nhiệm của 

các tổ chức, 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. 

 - Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quảng cáo, đặc biệt là không 
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quảng cáo các thuốc chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chưa 

qua kiểm duyệt xác nhận nội dung. Phát hiện và xử lý nghiêm các nghệ sỹ hoạt 

động nghệ thuật trên địa bàn huyện tham gia quảng cáo các sản phẩm không 

phải là thuốc nhưng được quảng cáo thổi phồng tác dụng, công dụng chữa bệnh 

của sản phấm. 

 2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

 - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động quảng cáo sản 

phẩm không phải là thuốc nhưng có tác dụng như thuốc chữa bệnh của các công 

ty đa cấp, sàn giao dịch thương mại điện tử (nếu có). Có biện pháp theo dõi, 

giám sát các hoạt động đa cấp đặc biệt là các buổi hội thảo, hội nghị phát triển 

thành viên của các công ty, lồng ghép việc quảng cáo tác dụng các sản phẩm sai 

sự thật, gây hiểu lầm cho người sử dụng. 

 3. Trung tâm y tế 

 - Tuyên truyền, vận động người dân đến khám bệnh và điều trị tại các cơ 

sở y tế khi có bệnh và chỉ mua thuốc tại các cơ sở đã được cơ quan chức năng 

cấp phép hoạt động. Khi mua thuốc phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ làm căn cứ, phổ biến đến người dân về tác hại của việc tự mua 

thuốc điều trị. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo trực tiếp, phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm pháp luật về quảng cáo trên mạng xã hội. Chủ trì, phối hợp với các ban, 

ngành, UBND xã, thị trấn điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. 

- Chủ động, bố trí lực lượng phối hợp với ngành Y tế, các ngành liên 

quan kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, xử lý nghiêm các 

cơ sở vi phạm vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất 

lượng. 

5. Quản lý thị trường số 04 

- Tiếp tục kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn 

bán các thuốc giả, thuốc không đảm bảo chất lượng, thuốc nhập lậu; tránh để các 

sản phẩm không phải là thuốc, không được các cơ quan chức năng cấp phép 

xâm nhập vào hệ thống phân phối, lưu thông và sử dụng trên địa bàn huyện. 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, kiểm tra chất lượng thuốc, đấu 

tranh chống các thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Chú trọng việc điều tra, 

khám phá các đường dây buôn bán, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trái phép. 

- Chỉ đạo các đơn vị tại 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 
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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. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Cao Bằng (b/c);  

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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