
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /KH-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng 

 Việt Nam” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

 

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 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 người tiêu dùng; 

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 8674/KH-BCT ngày 12/11/2020 của Bộ Công 

Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2021; 

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, 

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

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

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2021 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích các cơ quan nhà 

nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia các hoạt động 

có liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và 

điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi 

trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. 

 - Các hoạt động hưởng ứng cần được tổ chức, thực hiện một cách thiết 

thực hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm và bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định 

số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam. 

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các bịên pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo sức 
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khoẻ cho những người tham gia, xây dựng và phát triển các thói quen, kỷ năng 

tiêu dùng phù hợp với tình trạng bình thường mới. 

- Đưa tổ chức kỷ niệm Ngày Quyền của người tiêu dùng trở thành sự kiện 

hàng năm và là điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần 

xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh 

doanh của các doanh nghiệp tại địa phương. Tuyên truyền phổ biến trên Đài 

Phát thanh và truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh và cổng thông tin điện tử về 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Vận động các tổ chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại treo băng rôn, 

khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại cửa 

hàng, siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên 

truyền cổ động trực quan về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thời 

gian thực hiện từ nay đến hết tháng 3/2021. 

2. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tổ chức các chương trình, 

hoạt động tri ân người tiêu dùng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại 

và các hoạt động khác 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; các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ 

đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. Thời gian thực hiện từ nay đến 

tháng 3/2021. 

3. Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc 

tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người 

tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện 

và cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh 

nghiệp. 

4. Treo băng rôn tuyên truyền: 

a). Băng rôn ngang:  

- Số lượng: 25 cái; kích thước (0,8 x 8m).  

- Nội dung:  

+ “BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ TRÁCH NHIỆM 

CHUNG CỦA TOÀN XÃ HỘI” (15 cái). 

+ “1800-6838 – TỔNG ĐÀI TƯ VẤN, HỖ TRỢ NGƯỜI TIÊU DÙNG 

TRÊN TOÀN QUỐC” (10 cái). 

b) Băng rôn dọc:  

- Số lượng: 25 cái; kích thước (0,8 x 2,5m).  

- Nội dung:  

+ “KINH DOANH TRÁCH NHIỆM, TIÊU DÙNG BỀN VỮNG 

TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI” (15 cái).  

+ “LỰA CHỌN SẢN PHẨM AN TOÀN ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN, GIA 

ĐÌNH VÀ XÃ HỘI” (10 cái). 
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c) Địa điểm treo băng rôn: Trên các tuyến đường của thành phố Trà 

Vinh; tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại, tại các chợ trên địa 

bàn tỉnh. 

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 - 16/3/2021. 

e) Kinh phí thực hiện:  

- Tổng kinh phí thực hiện: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), (Đính 

kèm dự trù kinh phí). 

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí được phê duyệt năm 2021 của Sở Công 

Thương (Kinh phí hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Thương mại: 

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh, Báo Trà Vinh tuyên truyền phổ biến về Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tổ chức các chương trình, hoạt 

động tri ân người tiêu dùng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và các 

hoạt động khác 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; 

các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ đảm 

bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. Tuyên truyền, vận động các siêu thị, 

trung tâm thương mại treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn 

tỉnh nhằm tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 

- Tổ chức treo băng rôn trên các tuyến đường của Thành phố Trà Vinh 

nhằm tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 

- Thực hiện báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh về Bộ Công 

Thương trước ngày 30/5/2021.  

2. Thanh tra Sở: Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường các 

hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 

3. Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh: 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam” năm 2021 theo hướng dẫn của Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt 

Nam. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải 

quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng. 

- Phát huy vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan 

nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. 

4. Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện:  
- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 trên địa 

bàn quản lý. 
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- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã và Ban Quản lý  

các chợ treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam tại các chợ trên địa bàn quản lý nhằm tuyên truyền Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam. 

  Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021”, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện tốt kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Cạnh tranh và BVNTD (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (biết); 

- Phòng Kinh tế Tx, Tp (t/h); 

- Phòng Kinh tế và HT các huyện (t/h); 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Các Siêu thị, Trung tâm thương mại; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tám 
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DỰ TRÙ KINH PHÍ 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-SCT ngày     tháng 01 năm 2021 

 của Sở Công Thương) 
 

 

TT Nội dung chi ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 Băng rol ngang (in, treo, tháo) Cái 25 400.000 10.000.000 

2 Băng rol dọc (in, treo, tháo) Cái 25 200.000 5.000.000 

Tổng cộng  15.000.000 
 

(Mười lăm triệu đồng) 
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PHỤ LỤC: MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY QUYỀN 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-SCT ngày     tháng 01 năm 2021 

 của Sở Công Thương) 

- 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. 
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