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của ngƣời tiêu dùng  
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ngày      tháng      năm 2020 của Chính phủ) 
___________ 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW                 

ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII 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 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 

số 30-CT/TW). 

b) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà 

nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến 

mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài từ trung ương tới địa phương và trong 

tất cả các ngành, các lĩnh vực. 

c) Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng 

các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành 

trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là 

các doanh nghiệp Việt. 

d) Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin 

của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng 

cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng. 

2. Yêu cầu 

a) Xác định rõ vai trò của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người 

đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 



2 
 

b) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, 

thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm 

vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW. Việc tổ chức 

nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. 

c) Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương 

đến địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây 

dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, quý, năm của cấp ủy, chính 

quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành văn bản triển 

khai việc giám sát và đánh giá tại địa phương và trong lĩnh vực được phân 

công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà 

nước và Ủy ban nhân dân các cấp. Cần quy định rõ các các tiêu chí cũng như 

các biện pháp, cơ chế đánh giá, giám sát một cách công khai, minh bạch. 

Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương theo đúng Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 

tháng 10 năm 2018, trách nhiệm giám sát theo đúng Quy định số 86-QĐ/TW 

ngày 01 tháng 6 năm 2017 về giám sát trong Đảng của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. 

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định 

rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức 

tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

a) Bộ Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá việc 

thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó đề xuất 

việc sửa đổi, bổ sung Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù 

hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ về việc kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương. Khắc phục ngay "khoảng 

trống" trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở tất cả các 

cấp, các ngành, các địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW 
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ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt 

động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức 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. 

b) Bộ Nội vụ 

Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện các nội dung tại 

điểm a Mục II.2; phối hợp hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng thống nhất từ trung ương đến địa phương, trong nội 

bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực trong đó xác định rõ vai trò đầu 

mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 

phạm vi cả nước. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất 

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa trong đầu tư, để thu hút các 

thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Bố trí và đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư theo quy định cho việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này. 

d) Bộ Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan 

tổng hợp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng, quản lý, chia sẻ 

các thông tin có liên quan thuộc thẩm quyền (đặc biệt là trong các lĩnh vực hải 

quan, thuế…) để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

đ) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu ban hành hoặc 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các giải pháp, chính sách để nâng 

cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực được phân 

công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và an toàn 

thực phẩm. 
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e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên 

quan để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tại địa phương. 

- Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 

XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục khoảng trống 

trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa 

phương; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành trong 

quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, 

ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

- Hàng năm, ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các 

nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này và các nhiệm vụ được giao khác. 

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực 

thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng của các tỉnh, thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 

làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng chuyên nghiệp, 

chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn địa phương đẩy mạnh công tác 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. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công 

nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban ngành và các cơ quan 

trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. 

- Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề 

nghị, phản ánh, yêu cầu của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp. 

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

luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an 

toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng 

hóa phương thức truyền thông 

a) Bộ Công Thương 
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, 

các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các 

tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật 

liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho người tiêu dùng “yếu 

thế” (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông 

thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...). 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người 

tiêu dùng. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin 

cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tăng 

cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân, các cơ 

quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình: mở các 

chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu, tin bài, phóng sự chuyên đề 

về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương người tốt, 

việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phê phán công 

khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung; đăng tin, bài về chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho 

người tiêu dùng. 

c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thời lượng 

đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương các bộ ngành, Ủy ban nhân dân 

các cấp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc giáo dục, tuyên truyền về 

pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo hoặc lồng 

ghép với các nội dung có liên quan. 

đ) Bộ Công an 
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Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên 

quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh 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 với từng người dân và từng doanh nghiệp trên địa bàn; 

đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện lồng 

ghép phổ biến các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến liên quan đến bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương đa dạng hóa công tác 

truyền thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai minh bạch và thông tin 

rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ. 

- Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ 

chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua. 

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành Kế hoạch, triển khai 

thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên 

địa bàn tỉnh và bố trí nguồn lực để đảm bảo thực hiện hoạt động này. 

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

hỗ trợ người tiêu dùng 

a) Bộ Công Thương 

Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng 

hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho 

người tiêu dùng. 

b) Bộ Công an 

- Chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và thanh tra các sở, ngành tại địa 

phương trong việc thanh kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh 

có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định, triệt phá các đường dây, 

tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi 

phạm sở hữu trí tuệ. 
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- Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên 

quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Bộ Quốc phòng 

Chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân (đặc biệt là các đơn vị đóng quân 

trên địa bàn vùng biên giới, hải đảo và vùng xung yếu về quốc phòng, an 

ninh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng quản lý thị trường, 

hải quan đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu 

dùng qua biên giới, trên không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền 

kinh tế của Việt Nam. 

d) Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các bộ ngành liên quan xây dựng hoặc đề xuất cấp có 

thẩm quyền hoàn thiện khung khổ pháp lý và cơ chế để đẩy mạnh việc thành 

lập và hoạt động của các tổ chức kiểm định, nhất là các tổ chức tư, thực hiện 

hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. 

- Tăng cường việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm soát chặt 

chẽ các hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nhất là các hàng hóa, dịch vụ tiêu 

dùng thiết yếu. 

đ) Bộ Tư pháp 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất tăng mức xử 

phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. 

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Hàng năm, ban hành chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm 

gia, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng 

tại địa phương. Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị 

trường những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng, không an toàn, 

ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu 

dùng và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, 

thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi 

phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy 

cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường 

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

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

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
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a) Bộ Công Thương 

- Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. 

- Tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ 

trợ người tiêu dùng 1800.6838. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh triển khai 

thực thi Luật Cạnh tranh để góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành 

mạnh và bình đẳng. 

- Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham 

gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. 

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Xây dựng và triển khai các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để 

gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp và cạnh tranh của tỉnh. 

- Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham 

gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. 

- Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 

tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát 

triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020. 

- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

- Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội 

tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc 

ứng xử, để thực hiện các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và 

người tiêu dùng. 

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

bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế 

a) Bộ Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia. 
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- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tiếp tục đàm phán các hiệp 

định FTA để mở rộng thị trường; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương 

với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo 

đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ. 

- Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài trợ nước ngoài 

để xây dựng và thực hiện các chính sách ưu tiên cho công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

- Tăng cường hoạt động hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng, thu hồi 

hàng hóa có khuyết tật xuyên biên giới. 

b) Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan 

Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là 

các tỉnh, thành phố có các hoạt động giao thương, du lịch có yếu tố nước 

ngoài hoặc có đường biên giới cần chủ động tăng cường hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương 

trình hành động này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; 

thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 

hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo 

Chính phủ. Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn để các địa phương, đơn vị 

báo cáo bằng phương thức điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy. 

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và 

các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương 

mẫu chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 

phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa 

đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các bộ, cơ 

quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp và báo 

cáo Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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