
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-KT&HT 

V/v triển khai Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 

trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

Bảo Lâm, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện; 

- Các doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể sản xuất, kinh 

doanh thương mại trên địa bàn huyện. 

(Sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

  

Thực hiện Công văn số 2822/KH-UBND ngày 01/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện Công văn số 1877/SCT-QLTM&XNK ngày 25/11/2022 của Sở 

Công thương tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2023 được tổ chức nhằm tiếp tục kêu gọi, khuyến khích, động viên sự tham gia 

của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên 

địa bàn huyện vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây 

dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho huyện, cho tỉnh và cho đất nước; Tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 

cũng như sự chú ý của doanh nghiệp, người dân đối với việc bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền người tiêu dùng thành động lực và 

điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bảo 

Lâm triển khai cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị 

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức phổ biến, triển khai, tuyên 

truyền Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn.  
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- Thời gian: Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến 

khích tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt năm 2023, trong đó tập 

trung vào khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng: Tết dương lịch, 

Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng  được tập trung tổ chức 

trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2023 với chủ 

đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”. 

- Báo cáo kết quả triển khai, tuyên truyền Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 12 tháng 5 

năm 2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Công thương đúng thời gian 

quy định.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện thực 

hiện tuyên truyền các nội dung về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 

địa bàn huyện. 

3. Đội Quản lý thị trường số 04 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác 

phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm 

phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm soát hạn 

chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo 

chất lượng, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; kiên 

quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người 

tiêu dùng. 

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát triển của địa 

phương cũng như ý nghĩa thiết thực đối với từng người dân và từng doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 
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- Đăng tải đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện. 

5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thương mại và 

dịch vụ trên địa bàn huyện. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ sở kinh doanh với các nội dung tuyên 

truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 

- Chủ động đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của 

người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

trên thị trường.  

- Tổ chức thực hiện các chương trình tri ân, khuyến mại cho người tiêu 

dùng phù hợp với điều kiện kinh doanh của đơn vị và thực hiện tốt các quy định 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Chinh 
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