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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

Công văn số 3969/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo Sở Y tế đầu mối phối hợp với các Sở, ngành chức năng tăng 

cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm 

chức năng nhưng phần lớn các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh không xử lý, chỉ rất ít trường hợp xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức 

năng thuộc lĩnh vực ngành y tế. Trong khi đó lĩnh vực quản lý thuộc ngành 

Thông tin và Truyền thông (báo đài, môi trường mạng, mạng xã hội và trang 

thông tin điện tử); ngành Công Thương (hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại 

điện tử); ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

loại hình quảng cáo ngoài trời như: bảng, biển, pano, băng rôn…) hầu như 

không có số liệu báo cáo về xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng.  

 2. Chỉ đạo xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng trên địa bàn 

tỉnh ở tất cả các lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, Văn 

hóa Thể thao và Du lịch. Tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức 

năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho 

người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng 

cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của Giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, dược sỹ, bệnh nhân; 

quảng cáo không có nội dung khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc, 

không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”. Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu 



chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 

2015. 

Bộ Y tế trân trọng đề nghị nhận được sự quan tâm phối hợp của Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thực hiện nhiệm vụ 

được Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, kết quả xử lý đề nghị gửi Bộ Y tế (qua 

Cục An toàn thực phẩm, địa chỉ: 135 Phố Núi Trúc, Quận Ba Đình, Hà Nội) để 

tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các thứ trưởng Bộ Y tế (để biết); 

- Thanh tra Bộ Y tế (để biết); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Ban Quản lý ATTP Tp.Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,  

Bắc Ninh (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ATTP 
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