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V/v tăng cường công tác quản lý 

về an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm chức năng   

             Lâm Đồng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

 Kính gửi:     

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng; 

 - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

  

 

Thực hiện Công văn số 2523/BYT-TTrB ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác quản lý về ATTP nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh 

hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực 

phẩm chức năng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm, các văn bản liên quan về chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm 

chức năng. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp 

luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) theo phân 

công, phân cấp; tập trung kiểm tra tại các cơ sở đã đăng ký bản công bố sản phẩm; 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm hoặc chuyển ngay hồ 

sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật. Chú trọng các lỗi vi phạm thường gặp đã nêu tại Công văn số 2523/BYT-

TTrB của Bộ Y tế. 

3. Tiếp tục tuyên truyền thông tin, phổ biến các quy định của pháp luật thông 

qua các đợt kiểm tra. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo, đài, thông tin 

truyền thông công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, cảnh báo cho cộng đồng.  

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra và xử lý vi phạm 

đặc biệt về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
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5. Báo cáo kịp thời, đúng tiến độ trong các báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 

9 tháng, năm và các đợt cao điểm triển khai về an toàn thực phẩm.  

(Gửi kèm Công văn số 2523/BYT-TTrB ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác quản lý về ATTP nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh 

hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực 

phẩm chức năng). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Quyết 
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