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            Kính gửi:  

                - Đội quản lý thị trường số 04 (Tổ công tác tại địa bàn Hữu Lũng); 

      - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

      - UBND các xã, thị trấn; 

      - Chi hội doanh nghiệp huyện Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Công văn số 303/SCT-QLTM ngày 28/02/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam năm 2022. Nhằm tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường 

mới ” được thực hiện một cách đồng bộ trên toàn huyện cùng nhiều hoạt động ý 

nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên 

sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn, đồng thời coi đây là một điểm nhấn trong 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 

22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của 

người tiêu dùng. UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Đội quản lý thị trường số 04 (Tổ công tác tại địa bàn Hữu Lũng)  

- Thông qua các đợt kiểm tra, kiểm soát tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến Nhân dân 

và các hộ kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đồng 

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

người tiêu dùng. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

Tăng cường công tác tuyên truyền về ngày quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam năm 2022 và phổ biến pháp luật, các chính sách về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng đến nhân dân trên địa bàn huyện tạo cơ sở để huy động, tập trung sự 

quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 
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3. UBND các xã, thị trấn  

- Quán triệt việc triển khai thực hiện các hoạt động ngày quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2022 tới cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên  

các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời triển khai đến các khu, thôn, xóm  

tuyên truyền trên loa phát thanh. 

- Treo băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền ngày quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2022 tại một số tuyến đường và tại một số chợ, địa điểm công cộng 

trên địa bàn. 

4. Chi hội doanh nghiệp huyện  

- Tuyên truyền về ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với 

chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” đến toàn thể hội 

viên, doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh 

nghiệp và người tiêu dùng, cụ thể như: 

+ Các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: hỗ trợ bảo hành sản 

phẩm, hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, 

khuyến mại và các hoạt động tri ân khác. Trong đó tập trung vào các khoảng thời 

gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Các mùa mua sắm hoặc các ngày 

cao điểm mua sắm trên thị trường. 

+ Các chương trình ký kết, cam kết sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm bảo an 

toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. 

+ Tuyên dương các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hướng tới người tiêu 

dùng. 

                  (UBND huyện gửi kèm tài liệu tuyên truyền ngày người tiêu dùng) 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị 

quan tâm, phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện về UBND huyện 

(qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp báo cáo 

Sở Công thương theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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