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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Kế hoạch số 178-KH/HU ngày 14/8/2019 của Huyện ủy  

về 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 178-KH/HU ngày 14/8/2019 của Huyện ủy Đình 

Lập về 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 xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thống nhất nhận thức, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 

các nội dung của Kế hoạch số 178-KH/HU, Chỉ thị số 30-CT/TW; tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn 

vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung kế hoạch, từ đó xác 

định trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 178-KH/HU đồng 

bộ, nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện 

công tác bảo vệ người tiêu dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lợi 

người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực và sự tham gia của 

toàn xã hội trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước để bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng 

1.1. Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

Củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao 

năng lực 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. Đẩy mạnh công tác cải cách hành 
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chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ 

thuật mới trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức 

trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan bảo vệ pháp luật và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Nâng cao đạo đức kinh doanh, hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn minh 

trong hoạt động thương mại. 

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Hội Luật gia; 

Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và 

hỗ trợ người tiêu dùng 

 Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, chống buôn lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không bảo 

đảm chất lượng, hàng nhái, hàng giả. Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa 

cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng 

hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chú trọng lĩnh vực an toàn thực phẩm, đo lường, 

chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

 Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu, 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. 

 Các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp 

nhận phản ánh, khiếu tại của người tiêu dùng và doanh nghiệp để hỗ trợ và giải 

quyết nhanh tróng, thuận tiện. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh chấp qua phương thức thương 

lượng, hòa giải. Từng bước xây dựng và phát triển các cơ chế thuận tiện, dễ 

dàng tiếp cận để hỗ trợ người tiêu dùng có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ. Xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về quyền của người tiêu dùng. 

 Tổ chức các hội nghị phân biệt hàng thật, hàng giả để người tiêu dùng 

nhận biết. Tuyên truyền, giới thiệu cách phân biệt hàng thật, hàng giả để công 

dân nhận biết. Phát tờ rơi cách phân biệt hàng thật, hàng giả phát cho các tổ 

chức, công dân trên địa bàn huyện. 

 - Cơ quan thực hiện: Thanh tra huyện; Đội Quản lý thị trường số 3; Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan. 
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 - Thời gian thực hiện: thường xuyên 

 1.3. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

 Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong 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. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng. 

 Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội được thành lập và tham 

gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời khuyến khích, động viên 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. Có chính 

sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị  

 - Thời gian thực hiện: thường xuyên  

 1.4. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

 Tổ chức các hoạt động hợp tác với các cơ quan, địa phương về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng theo thỏa thuận thương mại song phương, đa phương. 

Tăng cường hỗ trợ, hợp tác giải quyết các tranh chấp nhằm bảo vệ người tiêu 

dùng, giải quyết kịp thời các tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi và lợi ích 

hợp pháp cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.  

 - Cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng và các đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

 1.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp 

luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

 Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo 

vệ quyền lợi của người tiêu dùng (thông qua các hội nghị, lễ phát động, tổ chức 

tuyên truyền trên các kênh truyền thông, phóng sự truyền thanh, truyền hình, ấn 

phẩm, tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu để chuyển tải thông tin chính sách, pháp 

luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Tổ chức có hiệu quả 

các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) 

hằng năm. 

  Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người 

tiêu dùng, nhất là đối tượng người tiêu dùng yếu thế như (trẻ em, người già, học 

sinh, sinh viên, phụ nữ, công nhân, người tiêu dùng khu vục nông thôn miền 

núi…) để mối người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước thủ 
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đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung 

cấp dịch vụ. 

 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. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 - Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông và các đơn vị liên quan. 

 - Thời gian thực hiện: thường xuyên 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế 

hoạch này một cách hiệu quả, cụ thể hóa nội dung này vào chương trình, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị và lĩnh vực để tổ 

chức thực hiện. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi 

việc thực hiện Kế hoạch số 178-KH/HU, Chỉ thị số 30-CT/TW; định kỳ báo cáo 

kết quả cho UBND huyện.  

 Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Kế hoạch số 178-

KH/HU ngày 14/8/2019 của Huyện ủy về 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 của người tiêu dùng./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;    (eOffice) 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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