CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 770 /ATTP-PCTTR
V/v xử lý việc giả mạo và lừa dối người
tiêu dùng liên quan đến quảng cáo
thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.
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Ngày 17 tháng 4 năm 2022, Chương trình chuyển động 24h VTV1- Đài
truyền hình Việt Nam (VTV24) phát phóng sự “Mạo danh VTV, lừa đảo quảng
cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội”. Phóng sự phản ánh vụ việc ông Bùi
Xuân Hải, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cùng các đối tượng liên quan đã
dàn dựng clip mạo danh lương y có khả năng chữa khỏi tất cả các loại bệnh viêm
mũi, viêm xoang để quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cát Vượng
Hoàn trục lợi từ người tiêu dùng. Theo thông tin trong phóng sự, các cơ quan chức
năng tỉnh Hà Giang đã khẳng định ông Bùi Xuân Hải không phải lương y, không
có bài thuốc gia truyền cũng không có cơ sở khám chữa bệnh và đã có người dùng
sản phẩm không khỏi bệnh đến bắt đền ông Hải. Hành vi của các đối tượng có thể
gây thiệt hại về sức khoẻ, kinh tế cho người tiêu dùng và mất an ninh trật tự.
Trong thời gian Cục An toàn thực phẩm xác minh, xử lý các hành vi vi
phạm về quảng cáo thực phẩm đối với các Công ty công bố, sản xuất sản phẩm.
Cục An toàn thực phẩm trân trọng đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà
Giang chỉ đạo rà soát điều tra, xử lý đối với các đối tượng giả mạo bác sĩ, lương
y, dàn dựng quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe lừa dối người
tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Đ/c CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang (để phối hợp);
- VTV24 - Đài truyền hình Việt Nam;
- Lưu: VT, PCTTR.
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