
 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
                            _______________  

 

Số: 3748/VPCP-V.I 
V/v kết quả thực hiện Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của  

Thủ tướng Chính phủ năm 2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

     Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

                

Xét Báo cáo số 106/BC-VPTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 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 trong năm 2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực 

Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý nội dung Báo cáo số 106/BC-VPTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của           

Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan 

liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia tại Văn bản số 438/BC-VPTT ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Văn bản số 

106/BC-VPTT ngày 29 tháng 4 năm 2021 về những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai, thực hiện.  

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Văn phòng Thường trực BCĐ389; 

- Tổng cục Hải quan; 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy;  

- Lưu: VT, V.I (3) MH.  
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