
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:           /SVHTTDL-TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2023 
V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh 

hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc  

qua các mạng xã hội 

 

 
                              Kính gửi: 

                                              - Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

                                              - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

                                   - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

                                                các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Công văn số 276/UBND-VX, ngày 01/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt 

động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch yêu cầu: 

 1. Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố  tổ chức 

quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các văn nghệ sỹ 

trên địa bàn quản lý, không tham gia quảng cáo và đăng quảng cáo các sản 

phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc; quảng cáo thuốc chưa 

được cấp phép lưu hành; quảng cáo thuốc khi chưa được cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trên các trang mạng xã hội.  

2. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng 

của ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân trên địa bàn về tác 

hại của việc tự mua thuốc điều trị; tuyên truyền, vận động người dân đến khám 

và điều trị tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được các 

cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc. 

 3. Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 

quảng cáo các sản phẩm không phải là thuốc nhưng quảng cáo như thuốc; lồng 

ghép với tuyên truyền các quy định của pháp luật về quảng cáo; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ tham gia quảng cáo các sản phẩm 

không phải là thuốc nhưng được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, thổi phồng 

công dụng, nêu các thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo các loại thuốc 

chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung thuộc 

phạm vi, lĩnh vực quản lý. 
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 Nhận được văn bản này, yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (B/c); 

- Đ/c: Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng 
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