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 BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu,  

gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau  

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

Kính gửi:  Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh Nam Định về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở Y tế 

Nam Định báo cáo như sau: 

1. Công tác tham mưu, điều hành chỉ đạo: 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nam Định và Ban Chỉ đạo 389 

Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường, làm tốt công tác dự báo, tăng 

cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt 

động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, cụ thể: 

- Kế hoạch số 2688/KH-SYT ngày 30/12/2021 về cao điểm đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022; 

- Công văn số 84/SYT-TTra ngày 14/01/2022 về việc tăng cường công tác 

QLNN phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc, mỹ 

phẩm, trang thiết bị y tế trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022; 

2. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

- Số cuộc kiểm tra, giám sát: 02 cuộc. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về sản xuất, kinh doanh nhập 

khẩu và quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia 

thực phẩm năm 2021. 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 

- Số cơ sở được kiểm tra, giám sát: 15 cơ sở 

- Số cơ sở vi phạm: 0 cơ sở 



2 

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiến hành thanh tra hành nghề y dược tư  nhân đợt I năm 2022 trong đó 

chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo 389 của tỉnh và của Bộ Y tế về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả. 

- Chủ động dự báo tình hình và diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa nhất là 

các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống… để kịp thời có giải pháp ứng phó 

phù hợp khi có tình huống biến động bất thường trên thị trường./. 

 
Nơi nhận:                                                                  

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu TTr, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Khương Thành Vinh 
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