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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động quảng cáo trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo  

thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

 

Thực hiện kế hoạch số 967/KH-SYT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Nam Định về việc xây dựng kế hoạch hoạt động quảng cáo trong sản xuất, 

kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Uỷ ban 

nhân dân huyện Mỹ Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo trong 

sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích. 

 - Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các 

cấp, thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp vi phạm về quảng cáo và sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng. 

 - Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng theo quy định của pháp 

luật. 

 - Thông qua hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm 

pháp luật về quảng cáo, sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng, phổ biến Nghị 

định 43,  Nghị quyết 44, Chỉ thị 17/TTg và các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan. 

 2. Yêu cầu 

 - Tuân thủ đúng quy định Luật An toàn thực phẩm, Luật chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, Luật Quảng cáo, Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn, 

các quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan. 

 - Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức 

năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tuân thủ về công bố phù hợp quy định an toàn 

thực phẩm, đặc biệt chú trọng kiểm tra việc thực hiện các quy định về quảng cáo 

thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe xử lý theo quy định. 

 - Phối hợp chặt chẽ ngành chức năng có liên quan nhằm kịp thời phát hiện,  

ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 
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 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Cơ sở pháp lý làm căn cứ kiểm tra gồm: 

- Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật 

Quảng cáo, Luật thương mại và các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật này; 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định về 

nhãn hàng hóa; 

- Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp; 

- Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

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

- Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ0CP ngày 16/10/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và 

nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt 

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

- Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế về quản lý 

thực phẩm chức năng; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế về quy định 

xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2018 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 

- Các quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm; 

- Kế hoạch số 1518/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/12/2019 của Ban chỉ đạo 

liên ngành Trung ương về ATTP triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn 

thực phẩm năm 2020. 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020; 
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 - Các văn bản khác của Bộ Y tế và các bộ liên quan quy định đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

 2. Nội dung kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo 

thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 - Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng, Giấy chứng 

nhận ISO, HACCP… Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng. 

 - Hồ sơ đối với giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận công bố 

phù hợp quy định an toàn thực phẩm; 

 - Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe của tổ chức/cá nhân phát hành quảng cáo, hợp đồng dịch 

vụ quảng cáo. 

 + Giấy xác nhận nội dung quảng cáo. 

 + Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe; 

 - Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết; 

 III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

 Đối tượng kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cá 

nhân tổ chức, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Chú 

trọng vào các cơ sở có các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe sai sự thật; quảng cáo mà không được các 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”. 

 IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 1. Thành lập Đoàn kiểm tra 

 Thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Lãnh đạo, chuyên viên phòng 

Y tế, đại diện các ngành: Công an huyện, Công thương, Quản lý thị trường… 

kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng có sản phẩm 

quảng cáo trên trang thông tin điện tử hoặc các hình thức quảng cáo khác như qua 

báo đài, mạng xã hội, trang thông tin điện tử, quảng cáo ngoài trời.. 

 Tại các xã, thị trấn: thành lập các đoàn kiểm tra các hoạt động quảng cáo 

thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn quản lý. 

 2. Thời gian tiến hành: Từ 15/7/2020 đến 14/8/2020. 
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 3. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn; tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn huyện, báo cáo theo quy định. 

 - Đề nghị các ngành: Công thương, Công an huyện, Đội quản lý thị trường 

số 1: cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp với Phòng Y tế tổ 

chức thực hiện kế hoạch; tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm 

về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lĩnh vực 

ngành phụ trách, tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm báo cáo UBND huyện 

(qua Phòng Y tế huyện). 

 - UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành tổ chức kiểm tra tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tổng hợp kết 

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

vệ sức khỏe trên địa bàn, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện) theo quy 

định. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hoạt động quảng 

cáo, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Chi cục VSATTP tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Y tế, Phòng Công thương, Công an huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 1; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Lê Quang Huy 
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