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                  Kính gửi:   

- Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Tiểu Cần, Duyên Hải, 

- Chi nhánh Trà Vinh - Công ty CP Dịch vụ Thương mại 

tổng hợp Vicommerce (Siêu thị Vinmart), 

- Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Điện tử DL 

(Siêu thị điện máy Minh Nhẫn), 

- Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Trà Vinh 

(Siêu thị Điện máy Chợ Lớn), 

- Chi nhánh Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim 

(Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Trà Vinh), 

- Trung tâm thương mại và siêu thị bán lẻ Trà Vinh, 

- Chi nhánh Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C 

An Lạc tại Trà Vinh, 

- Hệ thống Cửa hàng Vinmart+, 

- Hệ thống Cửa hàng Bách Hoá Xanh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021, nhằm 

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 góp phần xây dựng một môi trường 

tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ.  

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các doanh nghiệp (Siêu thị, Trung tâm 

Thương mại, Trung tâm mua sắm, Hệ thống Cửa hàng Bách Hoá Xanh, hệ thống 

Cửa hàng Vinmart+) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021, như sau: 

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam tại các điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình.  

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong những nội dung sau đây để treo 

băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường 

mới. 

- Kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe người tiêu 

dùng, bảo vệ môi trường. 



- Hãy sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thân thiện với môi 

trường. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và 

cộng đồng trong quá trình kinh doanh, tiêu dùng. 

- Hãy là người tiêu dùng thông thái. 

- Kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch 

vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

- Lựa chọn sản phẩm an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. 

- Sản phẩm không an toàn có thể gây hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản 

cho người tiêu dùng. 

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. 

- 1800-6838 – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc. 

Thời gian treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam trước ngày 10/3/2021, đến hết ngày 16/3/2021. 

2. Tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như 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. Thời gian tổ chức các chương 

trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng thực hiện trong tháng 3/2021. 

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Phó GĐ Sở (biết); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Lưu Văn Nhạnh 
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