
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  361/STTTT-TTra An Giang,  ngày 05  tháng 4 năm 2022 

V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt động 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe  

 

 

Kính gửi:  

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh Truyền hình An Giang; 

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 293/UBND-KGVX ngày 30/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

Sở Thông tin và Truyền thông để nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh 

và Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và 

Cổng thông tin điện tử sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố thực hiện một 

số nội dung như sau: 

1. Chỉ được tiến hành quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe khi đã được thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung 

đã được xác nhận. Kiên quyết không nhận những mẫu quảng cáo chưa có 

dấu xác nhận của cơ quan chuyên môn đã thẩm định nội dung. 

2. Tăng cường công tác truyền thông để người dân chỉ mua thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe khi có nhu cầu, không mua qua phương thức truyền miệng. 

Khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, 

chứng từ để có căn cứ, bằng chứng để các cơ quan chức năng xử lý khi có 

yêu cầu. Tuyên truyền để người dân không tham gia vào các clip, video 

quảng cáo sai tác dụng, công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng 

cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh. 

3. Tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm cần 

tuân thủ các quy định về Quảng cáo thực phẩm tại chương VIII của Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/02/2018 của Chính phủ Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Đối với tổ chức, cá nhân vi 
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phạm về quy định về quảng cáo thực phẩm sẽ bị xử phạt theo Điều 23 Nghị 

định 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành 

chính về an toàn thực phẩm. 

Đề nghị các cơ quan nêu trên thực hiện tốt nội dung Công văn này. 

Báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền 

thông theo báo cáo định kỳ của đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

* Đính kèm:  

Công văn số 293/UBND-KGVX  

ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

Người ký: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
sotttt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Thời gian ký: 05.04.2022
09:31:02 +07:00



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số:293/UBND-KGVX 

V/v tăng cường phối hợp quản 

lý hoạt động quảng cáo thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

      Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Công thương; 

- Sở Y tế; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Công an tỉnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

   
    

Thực hiện Công văn số 1504/BYT-ATTP ngày 25/3/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai các hoạt động 

như sau: 

1. Các cơ quan chủ quản (Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở 

Công thương; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch) các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

phát hành quảng cáo: Yêu cầu các đơn vị phát hành quảng cáo cần chủ động, có 

trách nhiệm kiểm tra mẫu quảng cáo so với với nội dung đã được cơ quan 

chuyên môn có thẩm quyền xác nhận và chỉ phát hành quảng cáo đúng nội dung 

đã được xác nhận. Kiên quyết không nhận những mẫu quảng cáo chưa có dấu 

xác nhận của cơ quan chuyên môn đã thẩm định nội dung. Các đơn vị chủ quản 

thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý quyết liệt những hành vi vi phạm pháp 

luật về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe của các đơn vị kinh doanh dịch vụ 

phát hành quảng cáo thuộc lĩnh vực mình quản lý.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình An Giang, các cơ quan phát hành quảng cáo trên địa bàn tỉnh chỉ 

được tiến hành quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi đã được 

thẩm định nội dung và chỉ được quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân chỉ mua thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe khi có nhu cầu, không mua qua phương thức truyền miệng. Khi mua 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn, chứng từ để 

có căn cứ, bằng chứng để các cơ quan chức năng xử lý khi có yêu cầu. 



Tuyên truyền để người dân không tham gia vào các clip, video quảng cáo 

sai tác dụng, công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Báo AG; Đài PT-TH AG; 

- Công Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, NC; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

   Lê Văn Phước 

 

 
 

 
 

 


