
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /UBND-KTHT Sơn Dương, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng 

 Ngày Quyền của người tiêu dùng 

 Việt Nam năm 2021 

 

 

 

 

Kính gửi: 

                - Công an huyện; 

                - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

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

                - Đội quản lý thị trường số 3; 

                - UBND các xã, thị trấn. 

 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

113/SCT-QLTM-XNK ngày 24/02/2021 về việc phối hợp triển khai các hoạt động 

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

Nhằm thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) theo đúng chỉ đạo của Bộ 

Công Thương, UBND tỉnh Tuyên Quang,  

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Vận động các doanh nghiệp, các nhà thầu chợ, các hộ kinh doanh trên địa bàn 

triển khai ít nhất một trong các hoạt động sau: 

- Tiến hành treo băng rôn, phướn dọc tại trụ sở, các điểm bán hàng của các 

chợ, siêu thị, hộ kinh doanh trên địa bàn với nội dung: “Kinh doanh lành mạnh, tiêu 

dùng bền vững”; “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn 

xã hội”. 

- Đăng ký và tổ chức thực hiện chương trình “Tuần bán hàng vì người tiêu 

dùng” với chính sách ưu đãi khách hàng và cam kết chất lượng phục vụ tốt nhất” 

triển khai thực hiện lấy ý kiến đánh giá của khách hàng trong thời gian diễn ra 

chương trình về hàng hóa, dịch vụ của đơn vị để cải tiến chất lượng phục vụ người 

tiêu dùng. 

- Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện của chợ, siêu thị, hộ kinh doanh 

trên địa bàn và các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chủ đề 

năm 2021: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình 

thường mới” đã được Bộ Công thương phát động. 
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2. Trung tâm văn hóa, truyền thông và thể thao huyện theo chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về 

“Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên hệ thống loa không dây để người tiêu dùng hiểu được quyền lợi của mình. 

- Tiến hành tuyên truyền tại trung tâm huyện, thị trấn, khu tập trung đông dân 

cư từ ngày 10/3/2021 đến ngày 17/3/2021 với chủ đề của năm 2021 “Kinh doanh 

trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới” đã được Bộ Công 

thương phát động. 

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục nhằm tuyên truyền về Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 

3. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3: 

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông để tránh cho người tiêu dùng sử 

dụng hàng giả, hàng nhái trên địa bàn huyện; kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các vi phạm trên địa bàn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung, chương 

trình cụ thể hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 

Tham mưu cho UBND huyện tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương 

mại trên địa bàn (Hội chợ, hội thảo, chương trình...); tổng hợp báo cáo kết quả thực 

hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;         

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Chánh, PVPTH HĐND và UBND huyện;  

- CV: KT;  

- Lưu: VT, (KTHT       b).    

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Hải Trường 
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