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Số:  2757/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  18  tháng 7 năm 2018 

V/v triển khai thực hiện Công 
văn số 3891/BYT-KH-TC 

ngày 09/7/2018 của Bộ Y tế 
 

  
Kính gửi: Sở Y tế. 

 
 

Thực hiện Công văn số 3891/BYT-KH-TC ngày 09/7/2018 của Bộ Y tế 
về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác 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, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực 
hiện các nội dung tại Công văn nêu trên. Đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu 
quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 12/7/2018 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 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. 

(Công văn số 3891/BYT-KH-TC được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: CT, KH&CN, TT&TT,  
  HQ, CA, BCH BĐ BP tỉnh; 
- Viettel Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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