
 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 5/8/2019 của Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo 

vệ quyền lợi của người tiêu dùng” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 05/8/2019 của 
Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch 
thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về nội dung Kế hoạch số 113-
KH/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 
22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm 
quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.  

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp 
thời các hành vi gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường thuận 
lợi cho sản xuất, kinh doanh.  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ 
quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng và sự tham gia của 
toàn xã hội trong công tác bảo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 2. Yêu cầu: 

- Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được thực hiện thường 
xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm; quá trình triển khai thực hiện cần tăng 
cường công tác phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị 
liên quan.  
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- Tăng cường hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản 
lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Định kỳ sơ kết, 
tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên 
quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu,… Đổi mới nội 
dung, hình thức, chú trọng cảnh báo, hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua 
hàng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội nhất là người 
tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân, người 
dân khu vực nông thôn, miền núi,…). 

- Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực 
hiện công khai quy trình, cách thức phản ánh, khiếu nại khi quyền lợi người tiêu 
dùng bị vi phạm hoặc khi phát hiện các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ vi phạm. 

- Gắn đẩy mạnh tuyên truyền với tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng 
ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ( Ngày 15 tháng 3). 

- Các cơ quan truyền thông nâng cao trách nhiệm trong việc xác minh tính 
trung thực và chính xác về công năng, tác dụng, chất lượng của sản phẩm quảng 
cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ trong việc cảnh báo những vi phạm 
về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng quảng cáo không trung thực và 
những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và 
hỗ trợ người tiêu dùng 

- Tổ chức theo dõi sát diễn biến thị trường, cung - cầu hàng hóa, nhất là các 
mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề 
xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu 
mua sắm của người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nhằm phát hiện, 
ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa 
đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thiết 
yếu. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu 
dùng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm 
bảo chất lượng, hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu… 

- Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, 
khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện. 

 - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo công cụ, phương tiện, 
thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Khuyến khích các doanh 
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nghiệp chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hàng hóa đảm bảo tiêu 
chuẩn lưu thông trên thị trường. 

 - Củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường đầu tư, phát triển nguồn lực để 
nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội 
trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 3. Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ 

 - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo; chủ động trang bị tài liệu, cập nhật kiến 
thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 - Đẩy mạnh triển khai chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; 
khuyến khích các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp 
lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu 
dùng; đưa chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến 
lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tích cực triển khai các hoạt 
động quảng bá, khuyến mại, tư vấn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ và các hoạt 
động tri ân người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. 

 - Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chủ động xây dựng môi trường 
kinh doanh lành mạnh, văn hóa doanh nghiệp tiến bộ và đội ngũ doanh nhân đề cao 
trách nhiệm xã hội, luôn gắn trách nhiệm thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; 
nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cho 
người tiêu dùng và tổ chức bộ phận chuyên trách tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải 
quyết khiếu nại cho người tiêu dùng. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Làm đầu mối theo 
dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Sở Công 
thương và UBND huyện theo quy định. 

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế 
hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu 
dùng Việt Nam ( Ngày 15 tháng 3).  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai thực thi 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh 
vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các hành vi xâm phạm đến quyền lợi người 
tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.  
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- Căn cứ các chế độ quy định, chủ trì xây dựng dự toán và tổng hợp dự toán 
kinh phí thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 
giao. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khen 
thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực 
hiện tốt, hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Phòng Văn hóa Thông tin huyện 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện hằng năm xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, 
trong đó tập trung xây dựng và phát hành các bài viết, phóng sự tuyên truyền, tổ 
chức các chương trình, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng,... nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia. 

- Tăng cường thông tin, cảnh báo về hàng hóa, dịch vụ và đơn vị cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu xâm phạm đến quyền lợi người tiêu dùng; xác minh 
thông tin của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải. 

- Công bố công khai danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tập 
trung vào vấn đề đảm bảo an toàn, chất lượng đầu vào cho quá trình sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ thực phẩm. 

- Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, 
khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện  

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương triển khai các hoạt động bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực 
phẩm, dược phẩm, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.  

- Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, 
khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 Thẩm định dự toán kinh phí do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng 
theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định hiện hành, trình cấp có thẩm 
quyền cân đối kinh phí thực hiện kế hoạch theo đúng quy định. 

7. Công an huyện 

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, các cơ quan đơn vị tăng cường  
thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều 
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tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho người tiêu dùng.  

- Tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức 
cảnh giác cho người tiêu dùng, đặc biệt là những đối tượng yếu thế (người già, phụ 
nữ, người dân khu vực nông thôn, miền núi,…). 

8. Đội Quản lý thị trường số 5 

- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây 
thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, nhất là đối với 
hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; phối hợp công khai các trường hợp vi phạm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

- Duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, 
khiếu nại của người tiêu dùng và doanh nghiệp. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng 
Kế hoạch, đưa chỉ tiêu đánh giá kết quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương để tổ chức thực hiện. 
Lồng ghép các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các chương trình hoạt động 
khác.  

- Khuyến khích tạo điều kiện các tổ chức xã hội được thành lập và tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân huyện, 
Huyện Đoàn,  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện,  Liên đoàn Lao động huyện   

- Tích cực phối hợp và tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên 
và quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc 
biệt là lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giám sát thực hiện pháp luật về 
quyền lợi người tiêu dùng với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

11. Chi hội Doanh nghiệp huyện 

- Tổ chức triển khai Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” theo 
hướng dẫn của Sở Công Thương; tích cực triển khai các hoạt động quảng bá, giới 
thiệu, khuyến mại, tri ân người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai. Nội dung chương 
trình, kế hoạch cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có phân công chỉ đạo sát sao, 
quyết liệt trong thực hiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra chấn chỉnh, khắc phục 
những sơ hở, thiếu sót để sửa chữa; phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vi 
phạm. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2019. 
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Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
về UBND nhân huyện qua (phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh và Sở Công thương theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 
5/8/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí 
thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước 
đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng” của Ủy ban nhân dân 
huyện Hữu Lũng./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Công Thương (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ VN huyện; các Đoàn thể huyện; 
- Các Phòng: KT&HT, TC-KH, VHTT, NN&PTNT, VP 
HĐND&UBND; 
- CA huyện, Đội QLTT số 05; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chi Hội Doanh nghiệp huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Bùi Quốc Khánh 
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