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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày     tháng   năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận  

thương mại, an toàn thực phẩm và hoạt động hành nghề y, dược  

ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

Căn cứ Chỉ thị số 17/2018/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, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; 

Căn cứ Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh 

Phúc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Văn bản số 2056/BCĐ389-CQLTT ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo 

389 tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả. 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch Kiểm tra, đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm và hoạt động 

hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ 

trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân 

tuân thủ các quy định của pháp luật. Từng bước thiết lập trật tự, kỷ cương và ổn định 
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tình hình thị trường, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá 

nhân và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của 

Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trong tình hình mới và các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

UBND tỉnh, các Kế hoạch của BCĐ389 tỉnh Vĩnh Phúc, BCĐ liên ngành an toàn 

VSTP tỉnh Vĩnh Phúc trong từng thời điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa 

bàn thành phố. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường một cách toàn diện trên 

các lĩnh vực, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 

hàng hóa không đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP, gian lận thương mại, hàng hóa 

không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm các quy định trong hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh, kinh doanh thuốc tân dược ngoài công lập… 

- Thông qua hoạt động kiểm tra, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người tiêu dùng 

trên địa bàn thành phố về tác hại của hàng giả, hàng nhập lậu, gian lận thương mại 

và các hành vi kinh doanh, dịch vụ trái phép gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế 

- xã hội, lợi ích của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chân chính và quyền lợi, tính 

mạng, sức khỏe của người tiêu dùng và nhân dân. Đồng thời phát hiện những bất 

cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất cấp có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả 

trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm về 

ATTP và hoạt động y, dược ngoài công lập phải được triển khai thống nhất, đồng 

bộ, thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành chức năng có 

thẩm quyền đảm bảo đủ mạnh về lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý vi 

phạm hành chính. 

- Mọi trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
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vụ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật trong quá trình thanh tra, kiểm tra, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng 

điểm trong từng thời gian cụ thể đối với các lĩnh vực được kiểm tra tránh chồng 

chéo với kế hoạch kiểm tra của các cơ quan cấp trên (các đoàn kiểm tra của tỉnh). 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính không 

được gây phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hợp pháp của các 

tổ chức, cá nhân. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng, mặt hàng, lĩnh vực và nội dung kiểm tra 

1.1. Đối tượng kiểm tra: 

- Các tổ chức, các nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên. 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; siêu thị; trung tâm thương 

mại; các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các cơ sở kinh doanh sản phẩm gia súc, gia 

cầm các chợ; nhà hàng ăn uống, dịch vụ giải khát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. 

- Các kho chứa hàng; các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa; các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác như: Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, 

Spa, thẩm mỹ viện.. 

- Các cơ sở hoạt động y, dược ngoài công lập. 

1.2. Mặt hàng, lĩnh vực kiểm tra: 

- Kiểm tra, kiểm soát, chống vận chuyển; kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, 

gian lận thương mại đối với các mặt hàng: Pháo nổ; vật liệu nổ; pháo hoa; động vật 

hoang dã; thuốc lá ngoại; thuốc lá điện tử; vải; quần; áo; giày; dép; đồ điện; điện tử; 

điện lạnh; vật liệu xây dựng; phụ tùng ô tô, xe máy; điện thoại; linh kiện điện thoại; 

xăng; dầu; gas (LPG); bánh; kẹo; rượu; bia; nước giải khát; sữa; mỹ phẩm; tân dược; 

thực phẩm chức năng; dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; thiết bị y tế. 
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- Kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm: Tập trung các nhóm hàng thiết yếu 

phục vụ đời sống nhân dân và dịch vụ chế biến như: Siêu thị; Trung tâm thương 

mại; các chợ; kho chứa hàng đông lạnh; các bếp ăn tập thể; căng tin bệnh viện; cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; thức ăn đường phố; các cơ sở sản xuất, chế biến bánh, 

kẹo, rượu, bia, nước giải khát, sữa, dầu thực vật…;các cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không được kiểm soát thú y, thực phẩm qua chế 

biến, các loại rau, củ, quả còn tồn dư chất bảo quản. 

- Kiểm tra nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp: 

Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón; giống cây trồng; vật nuôi… 

1.3. Nội dung kiểm tra: 

a. Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hàng hóa và ATTP 

- Kiểm tra về đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với các cơ sở quy 

định phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP). 

- Kiểm tra về hàng hóa; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 

hàng hóa. 

- Kiểm tra về các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, người quản lý và người 

trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm đáp ứng các quy định của pháp luật về ATTP. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, quản lý giá, 

niêm yết giá. 

- Kiểm tra về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy chất lượng hàng hóa và 

công bố phù hợp quy định về ATTP. 

- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất 

hợp lý. 

b. Đối với lĩnh vực y, dược ngoài công lập 

- Kiểm tra về đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, 

phạm vi chuyên môn trong cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. 

- Kiểm tra về việc chấp hành các quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

trong quá trình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; các điều kiện hoạt động và 
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sử dụng giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Kiểm tra các quy định về chuyên môn, kỹ thuật và vi phạm các quy định khác 

về khám bệnh, chữa bệnh. 

- Kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận 

thực hành tốt nhà thuốc (GPP), chứng chỉ hành nghề, người quản lý chuyên môn về 

dược, sổ sách, phương tiện theo dõi hoạt động mua bán thuốc; nguồn gốc, xuất xứ 

thuốc, hóa đơn, chứng từ kèm theo; việc thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm 

yết; việc chấp hành các quy định về Luật dược đối với cơ sở kinh doanh tân dược. 

c. Kiểm tra các nội dung khác theo phân cấp và thẩm quyền của cấp huyện 

theo quy định của pháp luật. 

2. Thời gian triển khai 

Thực hiện thường xuyên hàng năm (thực hiện kể cả ngoài giờ hành chính và 

thứ 7, chủ nhật khi cần thiết và theo lĩnh vực kiểm tra), cụ thể: 

- Kiểm tra, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại: 

Tập trung vào dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán (trừ các trường hợp 

có sự chỉ đạo của UBND thành phố và đề nghị của các ngành chức năng). 

- Kiểm tra đối với lĩnh vực ATTP: Tập trung vào tháng hành động ATTP hàng 

năm, dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán. 

- Kiểm tra đối với hoạt động y, dược ngoài công lập: Thực hiện theo tình hình 

thực tế công việc của các đơn vị tham gia; triển khai theo đợt trong năm đảm bảo 

phù hợp và hiệu quả. 

III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ÁP DỤNG 

1. Các Luật liên quan: 

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

- Luật Thương mại năm 2005; 

- Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

- Luật Đầu tư năm 2014; 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2011; 
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- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; 

- Luật Giá năm 2012; 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

- Luật Dược năm 2016; 

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2009); 

- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010; 

2. Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn liên quan: 

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật quản lý ngoại thương; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Dược; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

* Và các Nghị định hướng dẫn thi hành về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực 

được phân công của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

3. Các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt trong hoạt 
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; 
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- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013; 

- Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

- Nghị định số 99/2013//NĐ-CP ngày 29/8/2013 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phân bón; 

- Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

* Và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ có liên quan đến lĩnh 

vực quản lý chuyên ngành khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường 

số 1 (cơ quan thường trực BCĐ 389 thành phố Vĩnh Yên) dự kiến thành phần, trình 

Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 
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của thành phố do Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Công an thành phố, Chi cục thuế 

thành phố, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố, Trạm chăn nuôi và thú y 

thành phố, Trung tâm y tế thành phố có trách nhiệm cử cán bộ, chiến sỹ tham gia 

Đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Chủ tịch UBND các xã, phường: Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành khi 

có yêu cầu. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về những tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý với Đoàn kiểm tra liên ngành để có 

biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch 

Giao Phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu với UBND thành phố cấp kinh phí 

thực hiện Kế hoạch theo đùng quy định. 

3. Chế độ báo cáo 

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng sau 

khi triển khai các đợt kiểm tra và theo yêu cầu đột xuất của UBND thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 

hàng giả, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm và hoạt động hành nghề y, dược 

ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. UBND thành phố Vĩnh Yên yêu 

cầu thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

phường tổ chức phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT BCĐ 389/VP (Cục QLTT); 

- TT BCĐ LNATVSTP (Sở Y tế); 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Các phòng, ban thành phố; 

- Đội QLTT số 1; 

- Công an thành phố; 

- Chi cục thuế thành phố; 

- Trung tâm y tế thành phố; 

- Trạm chăn nuôi và thú y thành phố; 

- Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Anh Tân 
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