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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022  

trên địa bàn huyện Côn Đảo 

 

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022;  

UBND huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2022, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà 

nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên 

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

nhấn có ý nghĩa trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh 

doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức, thực hiện thiết thực, hiệu quả, 

sáng tạo, tiết kiệm và bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam. 

- Việc xây dựng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tính đến diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục và phát triển các hoạt động 

kinh doanh; bảo đảm an toàn sức khỏe cho những người tham gia; xây dựng và 

phát triển các thói quen, kỹ năng tiêu dùng phù hợp với tình trạng bình thường 

mới.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoạt động tuyên truyền 

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

- Tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
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quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam; 

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng … 

b) Tổ chức tuyên truyền trên băng rôn, khẩu hiệu: 

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại Chợ Côn Đảo và một số 

tuyến đường trung tâm của huyện. 

2. Thời gian thực hiện 

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện được khuyến 

khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2022. Trong đó tập trung vào các 

khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm 

lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. 

Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức 

bắt đầu từ ngày 15/3/2022 đến hết tháng 5/2022. 

3. Chủ đề 

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của tiêu dùng Việt Nam năm 2022: 

“Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.  

4. Khẩu hiệu tuyên truyền 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong đợt tổ chức Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2022 như sau:  

- Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. 

- Tiêu dùng an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. 

- Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường. 

- Tiêu dùng qua mạng, mua hàng chính hãng. 

- Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường. 

- Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. 

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

- Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an 

toàn cho người tiêu dùng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2022 do UBND 

huyện cân đối, bố trí triển khai thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Vận động các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức các chương trình, hoạt động tri 

ân người tiêu dùng; hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn sử dụng sản phẩm, giảm giá, 
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khuyến mại; cam kết sản xuất, cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn, chất lượng vì 

người tiêu dùng... 

- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời tham mưu 

UBND huyện báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và thông tin 

Đăng tải Kế hoạch Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên 

cổng thông tin điện tử của huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

- Phổ biến, tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên 

các phương tiện truyền thanh, truyền hình.  

- Lập dự toán kinh phí treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn huyện trình UBND huyện phê duyệt. Đồng thời 

thực hiện công tác treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện thẩm định, cấp và thanh, quyết toán kinh phí cho 

các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

 Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2022 của UBND huyện Côn Đảo. Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ 

đã được giao, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (b/c); 

- TTr: HU; HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: KT; TC-KH; VH&TT; 

- Trung tâm VH-TT&TT; 

- BQL Chợ Côn Đảo; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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