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LỜI NÓI ĐẦU
Bảo vệ Người tiêu dùng (NTD) đang trở thành một vấn đề 

ngày càng được cả cộng đồng xã hội quan tâm, là một tác nhân 
kinh tế ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh̉ phát triển 
kinh tế – xã hội một cách bền vững và hội nhập kinh tế quốc 

tế. Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đảng, nhà 
nước ta luôn coi trọng công tác bảo vệ quyền lợi NTD. Sau khi 

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (LBVQLNTD) được 
ban hành, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương đã ban hành 
nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện và triển khai tích cực. Đầu 

năm 2019, Ban Bí Thư Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 
30-CT/TW,về Tăng cường sự lanh đạo của Đảng và trách nhiệm 
quản lý của nhà nước đối với công tác Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. Chính phủ ban hành NQ số 82/NQ-CP Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị 30-CT/TW của Ban 
bí thư. Các địa phương trong cả nước cũng đã xây dựng chương 

trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. 
Lạng Sơn, là một tỉnh miền núi biên giới, với lợi thế của một 

tỉnh có điều kiện giao thương trong và ngoài nước rất thuận lợi, 
Lạng sơn đang có những bước phát triển nhanh về kinh tế. Hàng 
năm có hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia 
hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, và thu thuế từ hoạt 
động thương mại chiếm trên 80% tổng thu ngân sách trên địa 
bàn. Lạng Sơn đã, đang và sẽ trở thành trung tâm giao lưu thương 
mại lớn của khu vực và quốc gia. Công tác kiểm tra và xử lý các 
hành vi buôn lậu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hàng nhái 
hàng giả và không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh An toàn 
thực phẩm đã được triển khai tích cực. Hàng năm các lực lượng: 
Hải quan, Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn 
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đã phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng; giá trị 
hàng hóa tịch thu hàng chục tỷ đồng. Các lực lượng đã xử lý 
nhiều vụ, với nhiều đối tượng bị khởi tố hình sự. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh giao lưu thương mại lớn và sôi 
động như vậy thì tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp 
của người tiêu dùng vấn diễn biến phức tạp, do xuất nhập khẩu ở 
khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn với một địa hình phức tạp, nhiều 
đường mòn đường tắt, nên hàng nhái, hàng giả, hàng không rõ 
nguồn gốc xuất xứ ,hàng kém chất lượng có nhiều cơ hội và dễ 
dàng đi vào Lạng Sơn và đưa về các tỉnh, thành phía sau tiêu thụ. 
Tình trạng vi phạm phổ biến là: là những mặt hàng có thuế suất 
cao như: Quần áo, túi xách, hàng may mặc sẵn, đồ điện tử, mỹ 
phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng, những mặt hàng thực phẩm không 
rõ nguồn gốc, được vận chuyển, lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Mặt khác nhận thức của các tổ chức và cá nhân kinh doanh 
và người tiêu dùng về công tác bảo vệ quyền lợi NTD còn nhiều 
hạn chế. Tỷ lệ khiếu nại của NTD còn rất thấp so với các vụ vi 
phạm được phát hiện. Một phần do bản thân NTD chưa ý thức 
được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Không biết khiếu nại 
với các nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và cũng không 
biết địa chỉ để khiếu nại. Nhiều trường hợp NTD bị thiệt hại 
nhưng không biết phản anh với cơ quan nào, không biết khiếu nại 
ở đâu. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng thiếu trách nhiệm 
với NTD, còn nhiều vi phạm trong việc cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ cho NTD. Công tác bảo vệ quyền lợi NTD nếu được thực thi 
tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế không chỉ ở Lạng Sơn 
mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước, làm lành 
mạnh hóa thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
phát triển. 
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Để thực hiên nghiêm túc đề án 1997 của Chính phủ, góp 
phần nâng cao nhận thức và hiểu biết cho những người làm công 
tác bảo vệ NTD, các tổ chức ,cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ và NTD. Chúng tôi biên soạn tập tài liệu đào tạo, tập huấn 
nhằm cung cấp những kiên thức cơ bản  về luật bảo vệ quyền lợi 
NTD, những thuận lợi và khó khăn cong tác bảo vệ NTD thời 
gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Những 
kiến thức về tiêu dùng, nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng kém 
chất lượng để NTD có thể lựa chọn và quyết định mua sắm cho 
tiêu dùng. Dù rất cố gắng nghiên cứu để biên soạn, nhưng do khả 
năng có hạn, mặt khác hạn chế về thời gian, tài liệu có thể chưa 
đầy đủ và còn thiếu sót, chưa làm hài lòng người đọc. Ban biên 
soạn chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp của người đọc, 
chúng tôi xin tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung ngày càng hoàn thiện 
hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 12  tháng 9 năm 2020
TM Ban biên soạn.

TS. Lương Đăng Ninh
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PHẦN THỨ NHẤT:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ 
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.1. Người tiêu dùng (NTD) bao gồm những đối tượng 
nào theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(BVQLNTD) Việt Nam?

Trả lời : Điều 3 Luật BVQLNTD Việt Nam quy định 
“Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho 
mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật BVQLNTD Việt 
Nam, NTD bao gồm các đối tượng không chỉ là cá nhân tiêu 
dùng riêng lẻ mà còn là tổ chức (như doanh nghiệp, cơ quan quản 
lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, đoàn thể...) tiến 
hành mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, 
sinh hoạt của cá nhân, gia đình hoặc tổ chức đó. Nói cách khác, 
các đối tượng này thực hiện việc mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ 
không nhằm mục đích để bán lại hoặc mục đích sinh lời. Những 
đối tượng mua hàng hóa, dịch vụ để bán lại hoặc sử dụng làm 
nguyên liệu phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh  được 
bảo vệ bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác như Bộ luật Dân 
sự, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Bộ luật Hình sự, v.v...

1.2. Tại sao cần phải bảo vệ người tiêu dùng?

Trả lời:   

a) Nhằm đảm bảo thị trường tin cậy và lành mạnh
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Vai trò của bảo vệ NTD không chỉ là nhằm BVQLNTD mà 
còn là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những tổ chức, 
cá nhân kinh doanh, làm ăn chân chính trên thị trường; đảm bảo 
thị trường lành lạnh cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ hiệu quả 
quyền lợi NTD. Các nguyên tắc cơ bản được Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng xác định như sau:

- BVQLNTD là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội.
- Quyền lợi của NTD được tôn trọng và bảo vệ theo quy định 

của pháp luật.
- BVQLNTD phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh 

bạch, đúng pháp luật.
- Hoạt động BVQLNTD không được xâm phạm đến lợi ích của 

Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá nhân khác.

b) Góp phần đạt tỉ lệ tăng trưởng kinh tế phù hợp C h ấ t 
lượng sản phẩm và dịch vụ được đánh giá nhờ vào lựa chọn của 
NTD. Tăng cường chất lượng giúp hàng hóa và dịch vụ có thể 
cạnh tranh không chỉ ở thị trường nội địa mà còn vươn ra thị 
trường quốc tế. Cách tiếp cận này sẽ giúp một đất nước đạt được 
tỉ lệ tăng trưởng kinh tế phù hợp, xây dựng thương hiệu hàng hóa 
dịch vụ mang tầm cỡ quốc tế.

1.3. Tại Việt Nam, hoạt động BVQLNTD được điều 
chỉnh bởi những văn bản quy phạm pháp luật nào?

Trả lời: Hiện nay, nước ta đã có một hệ thống pháp luật về 
BVQLNTD tương đối đầy đủ, bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh lĩnh 
vực BVQLNTD:

+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;
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+ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2010 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.;

+ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; + Nghị định số 124/2015/NĐ-
CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 
cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 
2015 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra 
ngành công thương.;

+ Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 
của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung;

+ Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 
2015 của Thủ tướng Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 
02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ngày 13 tháng 01 
năm 2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết 
yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

+ Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 
của Bộ Công Thương về ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến 
lĩnh vực BVQLNTD:
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Do vấn đề BVQLNTD có liên quan tới nhiều lĩnh vực khác 
nhau trong đời sống, bên cạnh các văn bản pháp luật trực tiếp 
điều chỉnh, BVQLNTD còn được điều chỉnh bởi các văn bản 
pháp luật khác có liên quan, cụ thể như: Luật An toàn thực phẩm; 
Luật Cạnh tranh; Luật Giá; Luật Điện lực; Luật Quảng cáo; Luật 
Giao dịch điện tử; v.v.

1.4. Nội dung chính của Luật BVQLNTD Việt Nam 
là gì ?

Trả lời: Ngày 30 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch nước đã ban 
hành Lệnh công bố Luật BVQLNTD. Trước đó, ngày 17  tháng 
11  năm 2010, Luật BVQLNTD đã được Quốc hội khoá XII kỳ 
họp thứ 8 thông qua.

Luật BVQLNTD với kết cấu gồm 6 Chương, 51 Điều, 
tập trung điều chỉnh các vấn đề về trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; trách nhiệm quản lý 
nhà nước về BVQLNTD; trách nhiệm của các tổ chức xã hội về 
BVQLNTD; cơ chế giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, 
cá nhân kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của NTD.

So với các văn bản pháp luật quy định về BVQLNTD trước 
đây, Luật BVQLNTD có những điểm mới có giá trị thực tiễn 
cao. Đó là các quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực 
BVQLNTD; vấn đề kiểm soát hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch 
chung; trách nhiệm cung cấp thông tin của bên thứ ba đối với 
NTD; trách nhiệm bảo hành và thu hồi hàng hoá có khuyết tật; 
quyền khởi kiện của tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các 
phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD với tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ,…

Đối với các hành vi bị cấm, Luật BVQLNTD quy định cấm 
tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện một số hành vi như: Lừa 
dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động 
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quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai 
lệch, không chính xác về sản phẩm, uy tín, khả năng kinh doanh, 
khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân; Quấy 
rối NTD thông qua tiếp thị hàng hoá, dịch vụ trái với ý muốn 
của NTD từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh 
hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu 
dùng, ...

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những bất cập trong Pháp 
lệnh BVQLNTD trước đây, trong vấn đề kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Luật BVQLNTD quy định 
yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng 
ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền về BVQLNTD (Khoản 1 Điều 
19 Luật BVQLNTD). Luật cũng quy định về các điều khoản của 
hợp đồng giao kết với NTD, điều kiện giao dịch chung không có 
hiệu lực nhằm khắc phục vị trí yếu thế của NTD trong quan hệ 
giao kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Luật BVQLNTD cũng có riêng 01 Chương quy định các 
phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Chương IV). Đặc biệt, Luật 
cho phép áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về 
BVQLNTD tại tòa án với một số điều kiện cụ thể như vụ án dân 
sự đơn giản, chứng cứ rõ ràng, giá trị giao dịch dưới 100 triệu 
đồng (Điều 41),… Bên cạnh đó, khi thực hiện khởi kiện để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, NTD không có nghĩa vụ 
chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ (Điều 42) và không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí 
Toà án (Điều 43). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
7 năm 2011 và thay thế Pháp lệnh BVQLNTD năm 1999.
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1.5. Những đối tượng nào chịu sự điều chỉnh của Luật 
BVQLNTD?

Trả lời: Theo quy định của Luật BVQLNTD, đối tượng 
chịu sự điều chỉnh của Luật bao gồm NTDg; tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động BVQLNTD trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể:

- Người tiêu dùng: Bao gồm tất cả những người mua, sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá 
nhân, gia đình hay tổ chức. (Khoản 1 Điều 3 Luật BVQLNTD).

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Bao gồm 
các tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công 
đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc 
cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao 
gồm: thương nhân theo quy định của Luật thương mại; và cá 
nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải 
đăng ký kinh doanh (Khoản 2 Điều 3 Luật BVQLNTD).

- Cơ quan quản lý nhà nước: Bao gồm cơ quan quản lý nhà 
nước về BVQLNTD gồm Chính Phủ, Bộ Công Thương (Cục 
Quản lý cạnh tranh), UBND các cấp (Sở Công Thương, UBND 
cấp huyện), các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong 
các lĩnh vực  như an toàn thực phẩm, y tế, thông tin truyền thông, 
tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, ghi nhãn hàng hóa… (Điều 34 
Nghị định số 99/2011/NĐ-CP).

- Tổ chức, cá nhân có liên quan: Bao gồm các tổ chức xã 
hội tham gia hoạt động BVQLNTD; các tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan đến hoạt động BVQLNTD tại Việt Nam (Điều 2 Luật 
BVQLNTD).
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1.6. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh 
trên lãnh thổ Việt Nam có chịu sự điều chỉnh của Luật 
BVQLNTD hay không?

Trả lời: Theo Điều 2 Luật BVQLNTD, đối tượng áp dụng 
của Luật bao gồm NTD; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
BVQLNTD trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam cũng chịu sự điều chỉnh 
của Luật BVQLNTD.

1.7. Trường hợp NTD có quốc tịch nước ngoài nhưng 
tham gia  hoạt động giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam thì có 
được bảo vệ quyền lợi theo Luật BVQLNTD hay không?

Trả lời: Điều 2 Luật BVQLNTD quy định: Đối tượng áp 
dụng của Luật bao gồm NTD; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt 
động BVQLNTD trên lãnh thổ Viêt Nam.

Như vậy đối với trường hợp trên, NTD nước ngoài nhưng 
tham gia hoạt động giao dịch tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam thì 
cũng thuộc đối tượng điều chỉnh và được bảo vệ theo quy định 
của Luật BVQLNTD.

1.8. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức 
xã hội tham gia công tác BVQLNTD tại Việt Nam bao gồm 
những cơ quan và tổ chức nào?

Trả lời: 
(a) Các cơ quan quản lý nhà nước:
Theo Điều 47 Luật BVQLNTD thì: Chính phủ thống 

nhất quản lý nhà nước về BVQLNTD; Bộ Công Thương chịu 
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trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
BVQLNTD.

Bên cạnh đó, theo Điều 34 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP 
thì: Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD 
ở trung ương; Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan giúp Bộ trưởng 
Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về BVQLNTD; 
UBND cấp tỉnh tại địa phương là cơ quan quản lý nhà nước về 
BVQLNTD ở địa phương; Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BVQLNTD 
tại địa phương; UBND cấp huyện quyết định đơn vị giúp UBND 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BVQLNTD trên địa 
bàn huyện mình.

Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực 
hiện quản lý nhà nước về BVQLNTD. Các cơ quan quản lý 
chuyên ngành cụ thể như: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; v.v.

(b) Các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD:
Bên cạnh các cơ quan quản lý nhà nước nói trên thì các tổ 

chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt 
động theo điều lệ được tham gia hoạt động BVQLNTD. Các tổ 
chức này được gọi chung là tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD, 
hay thường được gọi là Hội BVQLNTD.

Tính đến hết tháng 5 năm 2016, trên cả nước có 52 Hội 
BVQLNTD được thành lập và hoạt động, trong đó có 01 Hội 
hoạt động trên phạm vi toàn quốc (Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 
người tiêu dùng - Vinastas), và 51 Hội hoạt động trong phạm vi 
một tỉnh. 
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1.9. Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam được 
quy định là ngày nào? Mục đích và ý nghĩa chính của việc 
công nhận ngày này?

Trả lời: Ngày 10  tháng 7  năm 2015, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của 
người tiêu dùng Việt Nam, theo đó, lấy ngày 15 tháng 3 hàng 
năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức 
hàng năm nhằm:

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác 
BVQLNTD với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và nền 
kinh tế đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính 
sách về BVQLNTD. Tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan 
tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác 
BVQLNTD.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh 
cho cả NTD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh; giữ ổn định và 
tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế 
đất nước.

- Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối 
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham 
gia BVQLNTD, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện 
các hoạt động BVQLNTD.
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PHẦN THỨ HAI:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

2.1. Người tiêu dùng có những quyền cơ bản nào theo 
quy định của Luật BVQLNTD?

Trả lời: Nhằm ghi nhận các quyền của NTD theo hướng 
dẫn của Liên hợp quốc, đồng thời đảm bảo sự tương thích giữa 
pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, Luật BVQLNTD đã quy 
định các quyền cơ bản của NTD phù hợp với hoàn cảnh Việt 
Nam. Cụ thể, Điều 8 Luật BVQLNTD quy định NTD có các 
quyền sau đây:

- Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài 
sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp.

- Quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, nội dung giao dịch 
hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp 
hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin 
cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, 
sử dụng.

- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; 
quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội 
dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, phong cách phục 
vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao 



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Trang 14

dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ.

- Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về 
BVQLNTD.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hoá, dịch vụ không 
đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính 
năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo 
hoặc cam kết.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội 
khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ.

Ví dụ 1: Tôi mua túi xách tại một trung tâm thương mại 
trên đường Bà Triệu, Phường Hoàng Văn Thụ. Nhân viên bán 
hàng cam kết với tôi đây là túi xách chính hãng và là hàng 
nhập khẩu 100%. Tuy nhiên khi tôi yêu cầu cung cấp giấy tờ 
chứng minh đây là hàng nhập khẩu thì cửa hàng từ chối và 
giải thích rằng do giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) 
còn ghi nhiều loại hàng hóa khác nên không thể cho tôi xem 
được. Vậy điều này có đúng không?

Trả lời: Khoản 2, Điều 8 Luật BVQLNTD quy định: NTD 
có quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng 
hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa 
đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần 
thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, 
sử dụng.
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Như vậy, bạn có quyền yêu cầu doanh nghiệp bán hàng 
cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch và đến 
sản phẩm bạn muốn mua như: thông tin về doanh nghiệp; thông 
tin về hàng hóa, bao gồm cả các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 
xuất xứ của hàng hóa; các tài liệu, chứng từ giao dịch; các tài liệu 
về hướng dẫn sử dụng, bảo hành (nếu có)….

Ví dụ 2: Tôi đặt mua một chiếc áo màu đỏ của Công ty 
A trên trang thương mại điện tử của Công ty A. Khi sản phẩm 
được chuyển đến, tôi đã thanh toán đầy đủ các chi phí, nhưng 
khi mở thùng hàng ra thì phát hiện chiếc áo không phải màu 
đỏ. Tôi đã liên lạc với Công ty A để phản ánh nhưng nhân viên 
của công ty đã có thái độ không tốt. Khi gặp trường hợp này 
tôi phải làm gì?

Trả lời: Khoản 3, Điều 8 Luật BVQLNTD quy định: Người 
tiêu dùng được quyền lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực 
tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch 
và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Khoản 4, Điều 8 Luật BVQLNTD quy định: Người tiêu 
dùng có quyền góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, phong cách 
phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến 
giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, trong trường hợp này, NTD có quyền yêu cầu phía 
Công ty A đổi, trả lại hàng hoá mới theo đúng đơn đặt hàng, đồng 
thời NTD cần phản ánh với Công ty về thái độ phục vụ không tốt 
của nhân viên công ty A, cũng như các vấn đề khác có liên quan 
đến giao dịch mua bán, tiêu dùng (nếu có) giữa người tiêu dùng 
và công ty A.
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Ví dụ 3: Tôi mua 02 kg nhãn tại chợ Giếng Vuông, P. 
Hoàng văn Thụ. Ngay sau đó tôi đi cân lại tại cân đối chứng 
của chợ và phát hiện bị thiếu 200g. Tôi rất bất bình vì người 
bán hàng đã cân gian dối và muốn trả lại hàng. Vậy trường 
hợp này tôi có được trả lại hàng hóa đã mua và lấy lại tiền từ 
người bán hàng hay không?

Trả lời: Khoản 6, Điều 8 Luật BVQLNTD quy định, NTD 
có quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch 
vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số 
lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm 
yết, quảng cáo hoặc cam kết. 

Như vậy trong trường hợp này, khi phát hiện bị cân thiếu, 
bạn có quyền yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho mình đối 
với phần hàng hóa đã giao thiếu (200g) hoặc yêu cầu giao đủ số 
lượng hàng hóa như đã cam kết.

2.2. Người tiêu dùng có những nghĩa vụ cơ bản nào theo 
quy định của Luật BVQLNTD?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Luật BVQLNTD, NTD 
có những nghĩa vụ như sau:

- Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn 
hại đến môi trường, trái với thuần  phong mỹ tục và đạo đức xã 
hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và 
của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ.

- Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên 
quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường 
không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của 
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tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của NTD.

2.3. Thế nào là quấy rối NTD? Hành vi quấy rối NTD có 
bị cấm theo quy định của Luật BVQLNTD hay không?

Trả lời: Hiện nay, các hình thức bán hàng, quảng cáo, tiếp 
thị, giới thiệu sản phẩm đến tận tay NTD hoặc thông qua tin 
nhắn, gọi điện thoại đến NTD đang là xu hướng kinh doanh trong 
xã hội hiện đại, được nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng. 
Tuy nhiên, kéo theo đó là những cảm giác phiền phức, khó chịu 
đối với NTD khi hàng ngày, hàng giờ người tiêu dùng nhận được 
các cuộc viếng thăm của người bán hàng, của nhân viên tiếp thị 
hoặc nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn không mong muốn 
từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh để chào mời, lôi kéo NTD 
mua sản phẩm,... Chính vì vậy Luật BVQLNTD đã có quy định 
về hành vi quấy rối NTD như dưới đây.

Khoản 4 Điều 3 Luật BVQLNTD quy định: Quấy rối người 
tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người 
tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc đề nghị giao kết hợp đồng 
trái với ý muốn của người tiêu dùng, gây cản trở, ảnh hưởng đến 
công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

Như vậy, có thể qua điện thoại, tiếp xúc trực tiếp, bán hàng 
tận cửa và thậm chí là qua hệ thống loa phát thanh đưa các thông 
tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tới NTD với mục đích giới 
thiệu, tiếp thị, bán hoặc đề nghị giao kết hợp đồng mua bán với 
NTD trong khi NTD  không có nhu cầu, không đồng ý, gây ảnh 
hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của NTD đều có thể 
cấu thành hành vi quấy rối NTD  theo quy định của pháp luật.
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Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 10 Luật BVQLNTD quy định 
“cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ quấy rối 
người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hoá, dịch vụ trái với ý 
muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác 
gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của 
người tiêu dùng”.

PHẦN THỨ BA:
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 

DOANH ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

3.1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải cung cấp những 
thông tin gì về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời: Điều 12 Luật BVQLNTD quy định: Tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp 
những thông tin về hàng hóa dịch vụ cho NTD như sau:

- Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
- Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm 

kinh doanh, văn phòng dịch vụ.
- Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện 
pháp phòng ngừa.

- Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ 
kiện thay thế của hàng hóa.

- Cung cấp hướng dẫn sử dụng, điều kiện, thời hạn, địa 
điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có 
bảo hành.
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- Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Ví dụ 4: Tôi mua nồi cơm điện tại một cửa hàng trong chợ 
Đông Kinh, nhân viên bán hàng giới thiệu với tôi là sản phẩm 
được bảo hành 1 năm kể từ ngày mua hàng. Tuy nhiên, nhân 
viên này chỉ cung cấp cho tôi hóa đơn thanh toán, đồng thời 
hướng dẫn tôi nếu có vấn đề gì xảy ra thì cứ mang sản phẩm 
đến cửa hàng là được giải quyết. Như vậy có đúng không?

Trả lời: Nhân viên bán hàng chỉ đưa cho bạn hóa đơn thanh 
toán là chưa đầy đủ. Điều 12 Luật BVQLNTD quy định tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp 
đầy đủ các thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho NTD. Theo đó, 
ngoài hóa đơn thanh toán, cửa hàng còn phải cung cấp bằng 
chứng giao dịch bao gồm: hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, 
phiếu bảo hành (đối với hàng hóa, dịch vụ có bảo hành) của sản 
phẩm trong đó ghi rõ điều kiện, thời hạn, thủ tục, địa điểm bảo 
hành của sản phẩm và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu người bán hàng cung cấp 
thông tin cảnh báo khả năng hàng hóa có ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe, tính mạng, tài sản của NTD và các biện pháp phòng ngừa 
như: khả năng rò rỉ điện trong quá trình sử dụng, khả năng gây 
bỏng khi cơm đang nấu hoặc mở nắp,...và các biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn…

Ví dụ 5: Tôi mua bộ nồi inox tại một cửa hàng đồ gia 
dụng trên đương Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ. 
Tuy nhiên, sau khi thanh toán, người bán hàng đã không cung 
cấp hóa đơn bán hàng (mặc dù tôi đã có yêu cầu) và giải thích 
rằng do số tiền thanh toán không nhiều nên cửa hàng không 
cung cấp hóa đơn. Như vậy có đúng không?
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Trả lời: Người bán hàng không cung cấp hóa đơn cho bạn 
là vi phạm khoản 1 Điều 20 Luật BVQLNTD. Theo đó: Tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm cung cấp 
cho NTD hóa đơn hoặc chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch 
theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của NTD. Như 
vậy, cửa hàng có trách nhiệm cung cấp cho NTD hóa đơn hoặc 
chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch bao gồm hướng dẫn sử 
dụng, giấy tiếp nhận bảo hành sản phẩm (nếu có)

3.2. Luật BVQLNTD quy định như thế nào về trách 
nhiệm bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân kinh doanh?

Trả lời: Điều 21 Luật BVQLNTD quy định về trách nhiệm 
bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh như sau:

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa 
thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của 
pháp luật (ví dụ: Bảo hành nhà ở theo quy định tại Luật Nhà 
ở). Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện do mình cung cấp;

- Cung cấp cho NTD giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi 
rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành 
không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh 
kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh 
kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế 
linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

- Cung cấp cho NTD hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự 
để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được NTD 
chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;
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- Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu 
hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho NTD trong 
trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa 
được hoặc không khắc phục được lỗi.

- Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu 
hồi hàng hóa và trả lại tiền cho NTD trong trường hợp đã thực 
hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên 
trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

- Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của 
NTD;

- Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện cho NTD cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá 
nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Ví dụ 6: Tôi mua một chiếc Tivi tại cửa hàng điện máy 
trên đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, với thời hạn bảo 
hành là 12 tháng. Sau 4 tháng sử dụng, tivi có hiện tượng 
không lên hình, tôi đã mang tivi đến trung tâm bảo hành để 
sửa chữa. Trong 6 tháng sau đó tôi đã phải tiếp tục mang tivi 
đến trung tâm bảo hành thêm 3 lần nữa để yêu cầu sửa chữa 
cho cùng một lỗi như trên. Tuy nhiên, vào lần thứ 4 thì trung 
tâm bảo hành từ chối bảo hành với lý do không thể khắc phục 
được nữa và yêu cầu tôi mang tivi về. Như vậy tôi phải làm gì?

Trả lời: Theo khoản 5 Điều 21 Luật BVQLNTD, hàng hóa, 
linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên 
hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm: Đổi hàng 
hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và 
trả lại tiền cho NTD trong trường hợp đã thực hiện bảo hành 
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hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ 03 (ba) lần trở lên trong thời hạn 
bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi.

Trong trường hợp của bạn, chiếc tivi được cấp phiếu bảo 
hành với thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, trong thời hạn bảo hành này 
chiếc tivi liên tục bị lỗi màn hình, phía cửa hàng đã thực hiện bảo 
hành tới lần thứ 4 nhưng vẫn không khắc phục được lỗi (phía 
trung tâm bảo hành đã xác nhận không thể khắc phục được lỗi 
màn hình mặc dù đã tìm đủ mọi cách). Như vậy, theo quy định 
pháp lý nói trên, bạn có quyền yêu cầu cửa hàng bán tivi đổi một 
chiếc tivi mới tương tự để bạn sử dụng. Bạn cũng có thể yêu cầu 
cửa hàng thu hồi chiếc tivi bị lỗi và trả lại tiền mua tivi cho bạn. 

Để giải quyết việc này, bạn cần cung cấp đầy đủ các bằng 
chứng giao dịch mua hàng và bảo hành liên quan đến chiếc tivi 
như hóa đơn hoặc chứng từ mua hàng, phiếu bảo hành, giấy tiếp 
nhận/xác nhận thực hiện việc bảo hành, các văn bản khác thể hiện 
quá trình bạn đưa ti vi đi bảo hành,...thể hiện đã quá 3 lần thực 
hiện bảo hành trong thời hạn bảo hành (1 năm/ 12 tháng) nhưng 
phía cửa hàng/trung tâm bảo hành được ủy quyền đã không thể 
khắc phục được lỗi màn hình tivi.

Ví dụ 7: Tôi mua một chiếc tủ lạnh tại một cửa hàng điện 
máy trên đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng,TP Lạng 
Sơn, phiếu bảo hành ghi rõ thời hạn bảo hành là 18 tháng. Tuy 
nhiên mới dùng được 1 tháng thì tủ lạnh có hiện tượng hỏng 
hệ thống làm lạnh. Tôi yêu cầu cửa hàng/trung tâm bảo hành 
đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nhân viên kỹ thuật đã yêu cầu 
tôi tự vận chuyển tủ lạnh đến trung tâm bảo hành để được sửa 
chữa. Thời gian sửa chữa là khoảng 20 ngày. Tôi phải làm gì 
trong trường hợp này?

Trả lời: Theo Khoản 3 và Khoản 6 Điều 21 Luật BVQLNTD, 
trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:
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- Cung cấp cho NTD hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự 
để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được NTD 
chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

- Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú 
của NTD.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu cửa hàng/hãng điện máy 
phải chịu chi phí vận chuyển tủ lạnh của bạn đến nơi bảo hành 
và khi bảo hành xong hãng điện máy phải có trách nhiệm vận 
chuyển tủ lạnh của bạn đến nơi bạn ở. Đồng thời, trong thời gian 
thực hiện bảo hành (20 ngày), bạn có quyền yêu cầu hãng điện 
máy cung cấp một chiếc tủ lạnh tương tự để bạn sử dụng tạm thời  
hoặc bạn cũng có thể thỏa thuận với hãng điện máy một giải pháp 
nào đó mà các bên thống nhất là hợp lý trong thời gian chờ thực 
hiện bảo hành.

3.3. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp 
thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng?

Trả lời: Bên thứ ba cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch 
vụ cho NTD là một bên khác không phải là tổ chức, cá nhân trực 
tiếp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cho NTD và cũng 
không phải là cá nhân NTD, được tổ chức, cá nhân kinh doanh 
ủy quyền hoặc được phép cung cấp thông tin, giới thiệu thông tin 
về hàng hóa, dịch vụ, về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
tới NTD. Đó có thể là tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh trong 
lĩnh vực  quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, xúc tiến thương 
mại,..., hoặc cũng có thể là những tổ chức cung cấp thông tin 
rộng rãi ra công chúng như cơ quan báo chí, truyền thông, đài 
truyền hình, đài phát thanh,... 

Theo Điều 13 Luật BVQLNTD, trách nhiệm của bên thứ 
ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho NTD 
như sau:
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- Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba 
thì bên thứ ba có trách nhiệm:

+ Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng 
hóa, dịch vụ được cung cấp;

+ Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông 
tin về hàng hóa, dịch vụ;

+ Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin 
không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh 
đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để 
kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, dịch 
vụ;

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật 
về quảng cáo.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho NTD thông qua phương tiện truyền 
thông thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ 
truyền thông có trách nhiệm:

+ Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này;
+ Xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc 

phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích 
quấy rối NTD;

+ Từ chối cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử 
dụng có khả năng dẫn đến quấy rối NTD;

+ Ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện hành 
vi quấy rối NTD theo yêu cầu của NTD hoặc yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.
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3.4. Thế nào là hàng hóa có khuyết tật? 
Trả lời: Khoản 3 Điều 3 Luật BVQLNTD quy định về hàng 

hóa có khuyết tật như sau:
Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an toàn 

cho NTD, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài 
sản của NTD, kể cả trường hợp hàng hóa đó được sản xuất theo 
đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa 
phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được cung cấp 
cho NTD, bao gồm:

- Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ 
thiết kế kỹ thuật;

- Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản 
xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;

- Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình 
sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho NTD.

3.5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm như 
thế nào trong việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật?

Trả lời: Theo Điều 22 Luật BVQLNTD, khi phát hiện hàng 
hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa 
có trách nhiệm:

- Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc 
cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;

- Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc 
thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 
05 ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương 
mà hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây: Mô 
tả hàng hóa phải thu hồi; Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo 
nguy cơ thiệt hại do khuyết tật của hàng hóa gây ra; Thời gian, 
địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa; Thời gian, phương thức 
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khắc phục khuyết tật của hàng hóa; Các biện pháp cần thiết để 
BVQLNTD trong quá trình thu hồi hàng hóa;

- Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội 
dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong 
quá trình thu hồi;

- Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về 
BVQLNTD cấp tỉnh (Sở Công Thương) nơi thực hiện thu hồi 
hàng hóa có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường 
hợp việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa 
bàn từ hai tỉnh trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà 
nước về BVQLNTD ở trung ương (Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ 
Công Thương).

3.6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có 
khuyết tật gây ra được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 23 Luật BVQLNTD quy định trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra như sau:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do 
mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của 
NTD, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi 
trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân 
kinh doanh chứng minh được khuyết tật của hàng hóa không thể 
phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa cung cấp cho người 
tiêu dùng.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại khoản 
1 Điều này bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa; b) 
Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; c) Tổ chức, cá nhân gắn 
tên thương mại lên hàng hóa hoặc sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn 
thương mại cho phép nhận biết đó là tổ chức, cá nhân sản xuất, 
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nhập khẩu hàng hóa; d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng 
hóa có khuyết tật cho NTD trong trường hợp không xác định 
được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy 
định tại các điểm a, b và c khoản này.

- Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về dân sự.

3.7. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ, thương nhân 
kinh doanh chợ, trung tâm thương mại được quy định như 
thế nào?

Trả lời: Theo Điều 5 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, trách 
nhiệm của Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung 
tâm thương mại như sau:

- Ban hành nội quy theo quy định của pháp luật trong đó 
phải có các nội dung cơ bản về BVQLNTD, bao gồm: 

a) Quyền và trách nhiệm của NTD; 
b) Quyền và trách nhiệm của người bán hàng;
c) Người có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu, phản 

ánh của NTD; 
d) Biện pháp xử lý vi phạm.
- Hòa giải tranh chấp giữa NTD và người bán hàng trong 

phạm vi chợ, trung tâm thương mại khi được yêu cầu.
- Đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo 

lường tại các chợ, trung tâm thương mại để NTD tự kiểm tra về 
số lượng, khối lượng hàng hóa.

- Thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa 
trong khu vực chợ, trung tâm thương mại.
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- Thiết lập, niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp 
nhận, giải quyết các yêu cầu của NTD phù hợp với cấp độ chợ, 
trung tâm thương mại đã được phân loại theo quy định của 
pháp luật.

- Định kỳ sáu (06) tháng một lần thông báo, phối hợp với 
các cơ quan chức năng về thương mại, quản lý thị trường, an toàn 
thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong việc kiểm 
soát chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại do 
mình quản lý.

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát 
hiện hành vi vi phạm pháp luật về BVQLNTD và quy định của 
pháp luật có liên quan khác.

- Xử lý vi phạm theo nội quy đã được phê duyệt.

PHẦN THỨ TƯ:
TỔ CHỨC XÃ HỘI THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG

4.1. Khái niệm Tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD 
được hiểu như thế nào và nội dung hoạt động của các tổ chức 
này là gì?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 27 Luật BVQLNTD, tổ chức 
xã hội tham gia BVQLNTD là tổ chức xã hội thành lập theo quy 
định của pháp luật và hoạt động theo điều lệ được tham gia hoạt 
động BVQLNTD. 

Trên thực tế Việt Nam hiện nay, để tạo thuận lợi cho quá 
trình hoạt động và tập hợp được lực lượng đông đảo NTD tham 
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gia, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD thường được lấy với 
tên gọi ngắn gọn là Hội BVQLNTD. Tính đến thời điểm tháng 
5/2016, trên toàn quốc đã có 51 Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoạt 
động trong phạm vi một tỉnh và 01 Hội Bảo vệ người tiêu dùng 
hoạt động liên tỉnh được thành lập..

Theo Điều 28 Luật BVQLNTD, các tổ chức xã hội tham 
gia BVQLNTD có các chức năng và nội dung hoạt động như sau:

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn NTD khi có yêu cầu;
- Đại diện NTD khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích 

công cộng;
- Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD 

thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ;

- Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, 
thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện; 
thông tin, cảnh báo cho NTD về hàng hóa, dịch vụ và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của mình; kiến 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật 
về BVQLNTD;

- Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, 
phương hướng, kế hoạch và biện pháp về BVQLNTD;

- Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao;
- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 

kiến thức tiêu dùng.
4.2. Những văn bản pháp luật nào quy định việc thành 

lập Hội BVQLNTD? Thẩm quyền cho phép thành lập; chia, 
tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt điều 
lệ hội được quy định như thế nào?
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Trả lời: 
a) Các văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu quy định việc 

thành lập hội BVQLNTD bao gồm:: 
- Luật BVQLNTD năm 2010;
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Thẩm quyền cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; 
hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội:

Theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP:
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cho phép thành lập; 

chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều 
lệ đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh. 

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; 
sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với 
hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

- Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch UBND 
cấp tỉnh ủy quyền để Chủ tịch UBND cấp huyện cho phép thành 
lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt 
điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã.

4.3. Điều kiện để Hội BVQLNTD được quyền tự mình 
khởi kiện vụ án BVQLNTD vì lợi ích công cộng là gì?

Trả lời: Theo Điều 24 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, các tổ 
chức xã hội tham gia BVQLNTD được quyền tự mình khởi kiện 
vụ án bảo vệ NTD vì lợi ích công cộng khi đáp ứng các điều 
kiện sau:
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- Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Có tôn chỉ, mục đích hoạt động vì quyền lợi của NTD 

hoặc vì lợi ích công cộng liên quan đến quyền lợi NTD.
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm tính từ 

ngày tổ chức xã hội được thành lập đến ngày tổ chức xã hội thực 
hiện quyền tự khởi kiện.

- Có phạm vi hoạt động từ cấp tỉnh trở lên. 
4.4. Nghĩa vụ của tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD 

khi tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ người tiêu dùng vì lợi ích 
công cộng là gì?

Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, khi tự 
mình khởi kiện vụ án BVQLNTD vì lợi ích công cộng, tổ chức 
xã hội tham gia BVQLNTD có nghĩa vụ sau:

- Thông báo công khai bằng hình thức phù hợp về việc khởi 
kiện và chịu trách nhiệm về thông tin do mình công bố, bảo đảm 
không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Nội dung thông báo 
bao gồm:

+ Tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD khởi kiện;
+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện;
+ Nội dung khởi kiện;
+ Thủ tục và thời hạn đăng ký tham gia vụ án.
- Đảm bảo quyền tham gia vụ án của những người tiêu dùng 

có liên quan đến vụ án.
- Chịu các chi phí phát sinh trong quá trình khởi kiện.
- Tòa án có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở Tòa 

án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
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4.5. Điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD 
được thực hiện các nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước 
về BVQLNTD?

Trả lời: Theo Điều 27 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, tổ 
chức xã hội tham gia BVQLNTD được thực hiện các nhiệm vụ 
gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về BVQLNTD khi có đủ các 
điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có tôn chỉ, mục đích hoạt động vì BVQLNTD.
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm.
- Có phạm vi hoạt động từ cấp tỉnh trở lên.
4.6. Những nhiệm vụ nào Cơ quan quản lý nhà nước có 

thể giao cho Tổ chức xã hội về BVQLNTD?
Trả lời: Theo Điều 28 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, tổ 

chức xã hội đáp ứng đủ các điều kiện được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền giao thực hiện một trong những nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục về quyền và nghĩa vụ của 
NTD.

- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao nhận thức cho NTD.
- Tư vấn, hỗ trợ cho NTD.
- Thực hiện các nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập hợp ý kiến, 

phản ánh nhu cầu của NTD.
4.7. Cơ sở để xác định tổ chức xã hội được công nhận là 

hội có tính chất đặc thù là gì?
Trả lời: Theo khoản 3, Điều 1, Quyết định số 68/2010/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2010 về 
việc quy định hội có tính chất đặc thù, có các tiêu chí sau:
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- Hoạt động vì mục tiêu xã hội, nhân đạo;
- Là hội của những đối tượng chịu nhiều khó khăn, thiệt 

thòi cần được xã hội, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện 
hoạt động;

- Đã được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động 
trước ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có hiệu lực.

4.8. Hội có tính chất đặc thù có các quyền và nghĩa vụ 
như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 34 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP:
- Hội có tính chất đặc thù có các quyền:
+ Tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng các 

cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực hoạt động của hội;

+ Tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, 
dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của 
pháp luật;

+ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, 
chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước yêu cầu về các 
vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ.

- Hội có tính chất đặc thù có các nghĩa vụ:
+ Tập hợp, nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của các hội thành 

viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội để 
tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
của đất nước;

+ Tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở 
các hội thành viên và các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm 
vụ được giao, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội;
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+ Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.

- Tại khoản 1, Điều 27 Luật BVNTD: Tổ chức xã hội tham 
gia công tác bảo vệ NTD.

- Tại điều 28 quy định chức năng quyền hạn tổ chức.
4.9. Hội Bảo Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Lạng 

Sơn được thành lập từ khi nào, hiện nay tổ chưc và hoạt động 
ra sao ?

 Trả lời: Hôi Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tỉnh Lạng Sơn ,được thành lập từ năm 2008,  tại Quyết 
đính số: 2702/QĐ-UBND,ngày 9/12/2008 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn. Hiên nay có địa chỉ số 211 đường Trần Đăng Ninh, P Tam 
Thanh, TP Lạng Sơn, có 501 hội viên trong đó : 22 hội viên tập 
thể, 479 hội viên là cá nhân. Có 8 chi hội trực thuộc hội, trong 
đó có 1 Câu lạc bộ phụ nữ với người tiêu dùng.  Hoạt động chủ 
yếu của hội là: Tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân 
và NTD chấp hành tốt các quy định của pháp luật BVQLNTD, 
tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. 
Tư vấn cho các tổ chức cá nhân kinh doanh và NTD giải quyết 
những tranh chấp giữa NTD và các tổ chức cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ theo các quy định của pháp luật. Hàng năm tổ 
chức các lớp đào tạo,tập huấn cho hội viên nhằm nâng cao kiến 
thức về công tác BVQLNTD. Tổ chức các cuộc hội thảo hưởng 
ứng các chủ đề nhân ngày quyền của NTD Việt Nam 15/3 hàng 
năm do Bộ Công Thương phát động, nhằm khẳng định vai trò, vị 
trí, tầm quan trọng của công tác BVQLNTD với sự phát triển ổn 
định, bền vững của xã hội và nền kinh tế đất nước.
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PHẦN THỨ NĂM:
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU 

DÙNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

A/ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP

5.1. Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, người tiêu dùng có thể sử dụng những phương thức 
nào để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trả lời: Điều 30 Luật BVQLNTD quy định 04 phương thức 
có thể sử dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tiêu 
dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

- Thương lượng;
- Hòa giải;
- Trọng tài;
- Tòa án. 
Quy định cụ thể về các phương thức được nêu tại Mục 1, 2, 

3 và 4, Chương IV về giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Điều 30 đến Điều 46) của 
Luật BVQLNTD.

5.2. Không được sử dụng phương thức thương lượng, 
hòa giải trong trường hợp giải quyết tranh chấp nào?

Trả lời: Theo Điều 30 Luật BVQLNTD, không được sử 
dụng phương thức thương lượng, hòa giải trong trường hợp tranh 
chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều 
NTD, lợi ích công cộng.
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5.3. Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, người tiêu dùng có thể liên hệ tới các cơ quan hoặc tổ 
chức nào để được hỗ trợ giải quyết?

Trả lời: Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ, NTD có thể liên hệ tới các cơ quan 
hoặc tổ chức dưới đây để đề nghị hỗ trợ, giải quyết:

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tiếp cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ cho NTD;

- Các Hội BVQLNTD; 
- UBND các cấp (chủ yếu là cấp xã và cấp huyện);
- Sở Công Thương tại nơi diễn ra giao dịch hoặc nơi người 

tiêu dùng sinh sống hoặc nơi đơn vị kinh doanh đang hoạt động;
- Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương;
- Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên 

ngành (Khoa học và công nghệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
Thông tin truyền thông, Y tế, Giáo dục,…).

- Trọng tài;
- Tòa án.
5.4. Khi xảy ra tranh chấp với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, người tiêu dùng nên làm như thế nào?
Trả lời: Khi có tranh chấp xảy ra, để đảm bảo hiệu quả, 

NTD nên ưu tiên thực hiện giải quyết theo phương thức thương 
lượng hoặc hòa giải trước khi sử dụng phương thức trọng tài 
hoặc khởi kiện ra tòa án. Cụ thể, khi có tranh chấp xảy ra, NTD 
có thể thực hiện các bước như sau:

(a) Tìm hiểu các quy định pháp luật về BVQLNTD và các 
quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan đến vụ việc như 
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Bộ luật Dân sự, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Luật An 
toàn thực phẩm, Luật An toàn thông tin, v.v… để hiểu rõ quyền 
và trách nhiệm của các bên trong vụ việc.

(b) Vận dụng các quy định pháp luật về BVQLNTD để chủ 
động tiến hành thương lượng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. 
Việc thương lượng dựa trên những yêu cầu của NTD đưa ra đối 
với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. NTD cần 
cân nhắc kỹ các thiệt hại đã xảy ra đối với mình, theo đó đề nghị 
các tổ chức cá nhân, kinh doanh có biện pháp hỗ trợ, bồi thường, 
bồi hoàn phù hợp.

(c) Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh không giải quyết thỏa 
đáng yêu cầu, NTD có thể liên hệ với Hội BVQLNTD hoặc với 
Sở Công Thương của tỉnh hoặc với UBND cấp huyện, cấp xã tại 
địa phương hoặc với Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương 
để đề nghị tư vấn, hỗ trợ giải quyết (Danh sách các Sở Công 
Thương và các Hội BVQLNTD xem tại Phụ lục đính kèm).

(d) Trường hợp thấy rằng việc tư vấn, hỗ trợ giải quyết của 
các cơ quan, tổ chức nói trên chưa đạt được mục đích của mình, 
người tiêu dùng có thể sử dụng phương thức giải quyết tại trọng 
tài hoặc khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết theo quy định 
của pháp luật.

5.5. Khi cho rằng tổ chức, cá nhân kinh doanh xâm hại 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người tiêu dùng có 
quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân này tiến hành thương lượng 
với mình hay không?

Trả lời: Có.
Theo Điều 31 Luật BVQLNTD, NTD có quyền gửi yêu cầu 

đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương 
lượng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm 
phạm. Thực tế cho thấy, thương lượng là phương thức được sử 
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dụng nhiều nhất, đảm bảo quyền lợi của các bên cả về chi phí và 
thời gian giải quyết vụ việc. Để đảm bảo kết quả thương lượng 
thành công, NTD cần lưu ý tìm hiểu rõ và vận dụng đúng các quy 
định pháp luật về BVQLNTD. 

Trường hợp cần thiết, NTD có thể liên hệ các hội BVQLNTD, 
các Sở Công Thương hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được tư 
vấn, hướng dẫn về kiến thức pháp luật và cách thức để tiến hành 
thương lượng, giải quyết vụ việc tranh chấp.

5.6. Luật BVQLNTD quy định thời hạn để tổ chức, 
cá nhân kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và tiến hành thương 
lượng với người tiêu dùng trong khoảng thời gian bao lâu?

Trả lời: Theo Điều 31 của Luật BVQLNTD, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tiến 
hành thương lượng với NTD trong thời hạn không quá 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

5.7. Luật BVQLNTD quy định hòa giải là phương thức 
như thế nào?

Trả lời: Khoản 7 Điều 3 Luật BVQLNTD, hòa giải là việc 
giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thông qua bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là cá 
nhân hoặc tổ chức hòa giải. 

5.8. Thông tin trong quá trình hòa giải có được giữ bí 
mật không?

Trả lời: Có. 
Khoản 2 Điều 34 Luật BVQLNTD quy định: Các bên tham 

gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa 
giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật 
có quy định khác.
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5.9. Nội dung của biên bản hòa giải gồm những gì?
Trả lời: Khi tiến hành hòa giải tranh chấp giữa NTD và tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các bên phải lập 
biên bản hòa giải.

Điều 36 Luật BVQLNTD quy định các nội dung chính phải 
có trong biên bản hòa giải, bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải;
- Các bên tham gia hòa giải;
- Nội dung hòa giải;
- Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải;
- Ý kiến của các bên tham gia hòa giải;
- Kết quả hòa giải;
- Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành. 
Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tham gia hòa 

giải và của tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải. 
5.10. Trường hợp hòa giải thành nhưng tổ chức, cá nhân 

kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội 
dung hòa giải thì làm thế nào?

Trả lời: Điều 37 Luật BVQLNTD quy định: Các bên có 
trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành trong thời hạn đã 
thỏa thuận trong biên bản hòa giải. Trường hợp một bên không 
tự nguyện thực hiện thì bên kia có quyền khởi kiện ra Tòa án để 
yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

5.11. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định 
thế nào về việc áp dụng điều khoản trọng tài trong giao dịch 
giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ?
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Trả lời: Điều 38 Luật BVQLNTD quy định: Tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thông báo về điều khoản 
trọng tài trước khi ký kết hợp đồng và được NTD chấp thuận. 
Trường hợp hợp đồng mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung có 
quy định về điều khoản trọng tài thì khi xảy ra tranh chấp, NTD 
là cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp 
khác.

5.12. Các bên có thể đưa tranh chấp ra tòa án để giải 
quyết khi đã có thỏa thuận trọng tài không?

Trả lời: Không. Theo quy định của Điều 6 Luật Trọng tài 
Thương mại năm 2010, trong trường hợp các bên tranh chấp đã 
có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà 
án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu 
hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

5.13. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại 
trọng tài?

Trả lời: Điều 39 Luật BVQLNTD quy định: Trình tự, thủ 
tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về trọng tài thương mại.

5.14. Thế nào là vụ án dân sự về BVQLNTD?
Trả lời: Điều 41 Luật BVQLNTD quy định: Vụ án dân 

sự về BVQLNTD là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng 
hoặc tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD theo quy định của Luật 
BVQLNTD.

5.15. Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự về 
BVQLNTD được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 42 Luật BVQLNTD quy định:  NTD có nghĩa 
vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh trong vụ án dân sự để bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật 
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về tố tụng dân sự, trừ việc chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có nghĩa vụ 
chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại.

5.16. Quy định về án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân 
sự về BVQLNTD được áp dụng như thế nào?

Trả lời: Điều 43 Luật BVQLNTD quy định: NTD  khởi 
kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình 
không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án.

5.17. Xin cho biết điều kiện áp dụng thủ tục đơn giản 
khi xét xử vụ án dân sự BVQLNTD?

Trả lời: Điều 41 Luật BVQLNTD quy định: Vụ án dân sự 
về BVQLNTD được giải quyết theo thủ tục đơn giản quy định 
trong pháp luật về tố tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Cá nhân là NTD khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung 
cấp hàng hóa, dịch vụ cho NTD bị khởi kiện;

- Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
- Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.
5.18. Trách nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại 

độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh theo 
quy đinh của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Trả lời: Điều 4 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định về 
trách nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường 
xuyên không phải đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

- Bảo đảm chất lượng, số lượng, công dụng, an toàn thực 
phẩm của hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp cho người tiêu 
dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, 
pháp luật về thương mại và các pháp luật khác có liên quan.
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- Không được cung cấp cho người tiêu dùng các loại hàng 
hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 39/2007/
NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân 
hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng 
ký kinh doanh.

- Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà 
mình cung cấp cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật 
về bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật về thương mại và pháp luật 
khác có liên quan.

5.19. Trách nhiệm của Ban Quản lý chợ, thương nhân 
kinh doanh chợ, trung tâm thương mại theo quy định của 
pháp luật BVQLNTD?

Trả lời: Điều 5 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định về 
Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương 
mại, cụ thể như sau:

- Ban hành nội quy theo quy định của pháp luật trong đó 
phải có các nội dung cơ bản về BVQLNTD, bao gồm:

+ Quyền và trách nhiệm của NTD;
+ Quyền và trách nhiệm của người bán hàng;
+ Người có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu, phản 

ánh của NTD;
+ Biện pháp xử lý vi phạm.
- Hòa giải tranh chấp giữa NTD và người bán hàng trong 

phạm vi chợ, trung tâm thương mại khi được yêu cầu.
- Đặt và duy trì hoạt động của cân đối chứng, thiết bị đo 

lường tại các chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng tự 
kiểm tra về số lượng, khối lượng hàng hóa.
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- Thường xuyên giám sát chất lượng, số lượng của hàng hóa 
trong khu vực chợ, trung tâm thương mại.

- Thiết lập, niêm yết công khai đường dây nóng để tiếp 
nhận, giải quyết các yêu cầu của NTD phù hợp với cấp độ chợ, 
trung tâm thương mại đã được phân loại theo quy định của 
pháp luật.

- Định kỳ sáu (06) tháng một lần thông báo, phối hợp với 
các cơ quan chức năng về thương mại, quản lý thị trường, an toàn 
thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong việc kiểm 
soát chất lượng, số lượng, nguồn gốc, an toàn thực phẩm đối với 
hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại do 
mình quản lý.

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát 
hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng và quy định của pháp luật có liên quan khác.

- Xử lý vi phạm theo nội quy đã được phê duyệt.
5.20. Trách nhiệm của UBND cấp xã trong hoạt động 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với các cá 
nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không 
phải đăng ký kinh doanh? 

Trả lời: Điều 6 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định 
trách nhiệm của UBND cấp xã trong hoạt động bảo vệ quyền lợi 
NTD trong giao dịch với các cá nhân hoạt động thương mại độc 
lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Cụ thể 
như sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Ban quản lý chợ, 
thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn 
trong việc thực hiện nội quy đã được phê duyệt. Trong trường 
hợp không có Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, 
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trung tâm thương mại thì UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện 
các biện pháp để bảo vệ quyền lợi NTD trong phạm vi chợ, trung 
tâm thương mại.

- Quản lý, kiểm tra hoạt động của các cá nhân hoạt động 
thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh 
doanh hoạt động trên địa bàn xã ngoài phạm vi chợ, trung tâm 
thương mại để BVQLNTD.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh về 
thương mại, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, 
đo lường và chất lượng trong việc quản lý, kiểm tra hoạt động 
kinh doanh của các cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn.

- Xử lý các vi phạm về bảo vệ NTD theo thẩm quyền và 
theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, khuyến khích các cá nhân không hoạt động 
thương mại ngoài phạm vi chợ, trung tâm thương mại; tạo điều 
kiện để các cá nhân hoạt động kinh doanh trong phạm vi chợ, 
trung tâm thương mại.

B/ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA NGƯƠI TIÊU DÙNG

5.21. Thế nào là giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng?

Trả lời: Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
quy định:

- Khi nhận được yêu cầu của NTD, cơ quan quản lý nhà 
nước về BVQLNTD cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các bên 
giải trình, cung cấp thông tin, bằng chứng hoặc tự mình xác 
minh, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý theo quy định của 
pháp luật.
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- Cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD cấp huyện 
có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu 
BVQLNTD; trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi NTD, văn bản trả lời phải 
có các nội dung sau đây:

+ Nội dung vi phạm;
+ Biện pháp khắc phục hậu quả;
+ Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
+ Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nếu có.
- Biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên bao gồm:
+ Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu 

hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
+ Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ 

chức, cá nhân vi phạm;
+ Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại 

bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi NTD ra khỏi hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Ngoài các biện pháp nêu trên, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ tái phạm còn bị đưa vào Danh sách tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi NTD.

5.22. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền 
giải khi tiếp nhận được yêu cầu của người tiêu dùng?

Trả lời: Điều 22 Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định:
- Sau khi tiếp nhận yêu cầu BVQLNTD, cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành giải quyết yêu cầu. Trường hợp cần thiết, cơ 
quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu các bên giải trình, cung 
cấp thêm thông tin, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết yêu cầu 
BVQLNTD. 
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- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận yêu cầu BVQLNTD hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 
phải trả lời theo quy định tại Điều 26 Luật BVQLNTD. Trường 
hợp vụ việc phức tạp, thời hạn trả lời có thể được gia hạn nhưng 
không quá mười lăm (15) ngày làm việc. 

Bên cạnh đó, Điều 26 Luật BVQLNTD quy định: Cơ quan 
quản lý nhà nước về BVQLNTD cấp huyện có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu BVQLNTD; trường 
hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi 
phạm quyền lợi NTD, văn bản trả lời phải có các nội dung sau 
đây: Nội dung vi phạm; Biện pháp khắc phục hậu quả; Thời hạn 
thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính, nếu có.

- Trong quá trình giải quyết yêu cầu BVQLNTD, nếu cơ 
quan có thẩm quyền xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc vụ việc thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cơ quan khác thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan 
đó giải quyết và nêu rõ trong văn bản trả lời NTD.

5.23. Khi gửi yêu cầu BVQLNTD, người tiêu dùng cần 
cung cấp các thông tin, nội dung nào?

Trả lời: Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 99/2011/NĐ-CP 
quy định yêu cầu BVQLNTD phải có các nội dung sau:

- Thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm;
- Thông tin về tổ chức xã hội hoặc NTD yêu cầu;
- Nội dung vụ việc;

- Yêu cầu cụ thể của NTD, tổ chức xã hội tham gia 
BVQLNTD;
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- Tài liệu, chứng cứ kèm theo.

5.24. Phương thức gửi yêu cầu/đơn khiếu nại của người 
tiêu dùng?

Trả lời: NTD có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản 
hoặc phương thức điện tử (thư điện tử, điện thoại…) tới tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc tới các cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền liên quan. 

PHẦN THỨ SÁU:

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

A/ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP 
LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

6.1. Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi 
phạm pháp luật BVQLNTD được quy định ở đâu?

Trả lời: Hiện tại, việc xử lý đối với hành vi vi phạm quyền 
lợi NTD chủ yếu được quy định trong các văn bản:

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, ban hàng ngày 15 tháng 
11 năm 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2014. Các nội dung liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật về 
BVQLNTD được quy định tại Mục 10 (từ Điều 65 đến Điều 80) 
của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

- Nghị định số 124/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP), ban hành ngày 19 
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tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 
2016.

Bên cạnh đó, việc xử lý còn có thể thực hiện thông qua các 
quy định về xử phạt trong các lĩnh vực chuyên ngành khác như: 
an toàn thực phẩm, viễn thông, dược phẩm, quảng cáo, thương 
mại…

6.2. Các hình thức xử phạt hành chính đối với hành vi vi 
phạm pháp luật BVQLNTD?

Trả lời: Hành vi vi phạm pháp luật BVQLNTD có thể bị xử 
phạt bởi một trong các hình thức sau:

- Cảnh cáo;
- Phạt tiền;
- Tịch thu tang vật, phương tiện;
- Tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép kinh doanh, 

chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ có thời hạn một phần hoặc 
toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm.

6.3. Mức phạt tiền cao nhất và thấp nhất đối với hành 
vi vi phạm pháp luật BVQLNTD của cá nhân là bao nhiêu?

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP 
và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, cá nhân có hành vi vi phạm 
pháp luật BVQLNTD có thể bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 
100.000.000 đồng.

6.4. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của cá nhân 
có khác với mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm của tổ 
chức không?

Trả lời: Có.
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Theo quy định, trường hợp hành vi vi phạm hành chính do 
tổ chức thực hiện thì áp dụng thẩm quyền phạt tiền gấp 02 lần 
thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt tiền được áp dụng đối với một hành vi vi phạm.
6.5. Tổ chức, cá nhân có hành vi quấy rối người tiêu 

dùng thì có bị xử phạt không?
Trả lời: Có.
Trường hợp tổ chức, cá nhân quấy rối NTD thông qua tiếp 

thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 
lần trở lên thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng. Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ 
sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

B/ MỘT SỐ VÍ DỤ TÌNH HUỐNG :
Tình huống 1: Tôi mua một chiếc tivi LCD tại cửa hàng 

điện máy trên đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn, cửa hàng có cung 
cấp cho tôi giấy bảo hành, trong đó ghi thời hạn bảo hành là 1 
năm. Sau 4 tháng sử dụng, tivi của tôi có hiện tượng bật không 
lên hình, tôi mang đi bảo hành theo chỉ dẫn đến lần thứ ba nhưng 
dùng được 1 tháng sau đó thì màn hình lại tiếp tục bị lỗi không 
lên hình. Tại lần đi bảo hành thứ 4 (cách thời điểm mua hàng là 
10 tháng), phía trung tâm bảo hành đã từ chối sữa chữa với lý do 
màn hình không thể khắc phục và yêu cầu tôi mang về nhà. Hành 
vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử phạt 
không?

Phân tích:
Căn cứ Khoản 5 Điều 21 của Luật BVQLNTD, trường hợp 

bảo hành từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà không khắc 
phục được lỗi thì người tiêu dùng có quyền đổi hàng hóa hoặc 
hoàn trả hàng hóa.
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Trường hợp bên bán không đổi hoặc không trả lại tiền cho 
người tiêu dùng trong trường hợp nêu trên thì căn cứ Điểm d 
Khoản 1 Điều 75 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, bên bán 
có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong 
trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20.000.000 đồng 
(mức phạt tối đa là 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong 
trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị từ 2.000.000.000 đồng 
trở lên).

Tình huống 2: Tôi mua chiếc tủ lạnh tại một cửa hãng điện 
máy trên đường Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, phiếu bảo hành 
ghi thời hạn bảo hành là 18 tháng. Tuy nhiên sau 1 tháng thì tủ có 
hiện tượng không đông lạnh, tôi yêu cầu nhân viên bảo hành của 
hãng đến kiểm tra thì được biết tủ bị lỗi dàn lạnh. Nhân viên bảo 
hành cho biết tôi cần phải đưa tủ lạnh đến trung tâm bảo hành để 
sửa chữa và yêu cầu tôi phải chịu chi phí để vận chuyển tủ lạnh 
đến trung tâm bảo hành. Thời gian sữa chữa là khoảng 20 ngày. 
Hành vi này có vi phạm pháp luật BVQLNTD không và có bị xử 
phạt không?

Phân tích:
Căn cứ Khoản 6 Điều 21 của Luật BVQLNTD, chi phí vận 

chuyển tủ lạnh từ địa chỉ người tiêu dùng đến điểm bảo hành là 
do bên bán chi trả. Trường hợp bên bán yêu cầu người tiêu dùng 
vận chuyển tủ lạnh đến trung tâm bảo hành mà không chi trả chi 
phí vận chuyển cho người tiêu dùng là hành vi vi phạm pháp luật 
BVQLNTD. 

Căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 75 của Nghị định số 185/2013/
NĐ-CP, bên bán có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị 
dưới 20.000.000 đồng (mức phạt tối đa là 70.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị 
từ 2.000.000.000 đồng trở lên).
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Tình huống 3: Tôi mua Gạo tại một cửa hàng trong chợ 
Bờ Sông, TP Lạng Sơn. Khi mua hàng, chủ cửa hàng giới thiệu 
đây là gạo của vụ mùa mới nhất (trong vòng 3 tháng trở lại). Tuy 
nhiên, sau khi đưa hàng về nhà, tôi phát hiện ra mặc dù túi gạo 
bên ngoài nhìn còn mới nhưng các hạt gạo bên trong bị mốc và 
ngã sang màu nâu nhạt. Tôi đã hỏi một số người trong lĩnh vực 
kinh doanh gạo và họ chắc chắn rằng đây là gạo cũ (cách đây hơn 
1 năm). Trường hợp này có bị xử phạt theo quy định pháp luật 
BVQLNTD không?

Phân tích:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 99/2011/

NĐ-CP về trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, công dụng, 
an toàn thực phẩm của hàng hóa, thì hành vi bán gạo bị mốc là 
vi phạm pháp luật và tại Điều 10 Luật BVQLNTD quy định cấm 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây 
nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo 
hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không 
chính xác về hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp. Cụ thể, người 
bán đã thực hiện hành vi gian lận hàng hóa khi giao hàng cho 
người tiêu dùng cũng như đã thực hiện hành vi cung cấp thông 
tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng.

Căn cứ theo Điểm b Khoản 1 Điều 80 của Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP, người bán có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt 
tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu hàng hóa có giá trị 
dưới 5.000.000 đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, người bán có thể bị tước 
quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng 
trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
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Bên cạnh đó, tại Điểm đ Khoản 1 Điều 66 của Nghị định 
số 185/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng đối với thương nhân thực hiện hành vi che giấu 
thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không 
chính xác cho người tiêu dùng theo quy định.

Tình huống 4: Tôi mua xe ô tô mới 100% của đại lý chính 
hãng. Theo sách giới thiệu của nhà sản xuất và đơn vị bán hàng, 
giá mua xe đã bao gồm thêm 01 lốp xe dự phòng, 01 bộ dụng cụ 
để sửa chữa khi cần thiết. Tuy nhiên, khi nhận xe, tôi phát hiện 
không có những vật dụng này. Tôi hỏi lý do thì nhân viên bán 
hàng trả lời là họ không biết chuyện này và từ chối cung cấp 
thêm các vật dụng nói trên cho tôi. Hành vi này có vi phạm pháp 
luật BVQLNTD không và có bị xử phạt không? 

Phân tích:
Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 80 của Nghị định số 185/2013/

NĐ-CP, hành vi tự ý bớt lại bao bì, phụ tùng, linh kiện thay thế, 
hàng khuyến mại, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm 
theo khi bán hàng, cung cấp dịch vụ là hành vi vi phạm pháp luật 
BVQLNTD. 

Hành vi này có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 
500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa, 
dịch vụ giao dịch có giá trị dưới 5.000.000 đồng (mức phạt tiền 
có thể từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 
vi phạm trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị 
trên 100.000.000 đồng). 

Ngoài ra, đơn vị cung cấp sản phẩm có thể bị tước quyền sử 
dụng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh, chứng chỉ hành nghề từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình 
chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng trong trường 
hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
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PHẦN THỨ BẢY
MỘT SỐ KIẾN THỨCVỀ HÀNG THẬT - HÀNG GIẢ, 

CÁCH PHÂN BIỆT HÀNG THẬT - HÀNG GIẢ

7.1. Khái niệm về hàng giả
Hàng giả được quy định tại Khoản 7, Điều 3 Nghị 

định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ. 
Hàng giả được phân loại thành 03 loại sau:

- Giả về chất lượng và công dụng.
- Giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa.
- Giả mạo các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa.
a) Giả về chất lượng và công dụng: Là hàng hóa không 

có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn 
gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa.

Ví dụ: Ruốc làm bằng sắn dây; Rượu giả được pha 
chế từ cồn công nghiệp và phẩm màu không đúng như công 
bố đã ghi trên sản phẩm1; sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ung 
thư làm từ bột than tre...

1 mua rượu Ballantines với giá 200.000 đồng/chai rồi mang về pha trộn với 
rượu Vodka để làm nguyên liệu sản xuất rượu giả. Sau khi pha 2 rượu này 
xong, tiếp tục pha với gia vị dùng kho cá để tạo màu rồi chế thành Chivas 12, 
Chivas 18, Hennessy, Martin...
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b) Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa 
ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất 
hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký 
lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc 
giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá nhân khác; giả mạo 
về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, 
lắp ráp hàng hóa.

Ví dụ 1: Công ty A và B cùng sản xuất mặt hàng quả 
cầu lông. Công ty A là công ty chiếm thị phần lớn trên thị 
trường. Công ty B không thể cạnh tranh được nên đã gắn 
nhãn của Công ty A lên sản phẩm cầu lông của công ty mình 
và đưa ra thị trường. Vậy công ty B đã sản xuất hàng giả 
mạo nhãn hàng hóa, tên địa chỉ của thương nhân khác.

Ví dụ 2: Bán hàng hóa trên nhãn có ghi tên, địa chỉ 
của công ty không có thật để lừa dối người tiêu dùng.

c) Các loại tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả: Gồm các 
loại đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, ten chất lượng, 
tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hóa có 
nội dung giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc hàng 
hóa, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hóa.

Ví dụ: Sản xuất bao bì mặt hàng bột ngọt Ajinomoto 
không được sự cho phép của công ty Ajinomoto nhằm bán 
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bao bì cho cơ sở đóng gói thủ công bột ngọt. Bao bì được 
sản xuất đó là hàng hóa giả.

Bên cạnh đó, trên thị trường còn có hàng hóa giả mạo 
về sở hữu trí tuệ: Bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và 
giả mạo chỉ dẫn địa lý (sau đây gọi là hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu) quy định tại và hàng hóa sao chép lậu quy định 
tại khoản 3 Điều này.

- Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của 
hàng hóa có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân 
biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng 
cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu 
nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý (Điều 213 
Luật Sở hữu trí tuệ)

- Hàng hóa sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà 
không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên 
quan (Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ).

Ví dụ: Quần áo thể thao gắn nhãn hiệu  mà không 
được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

7.2. Tác hại của việc kinh doanh hàng cấm, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ

- Đối với người tiêu dùng:
+ Thiệt hại về kinh tế, mất lòng tin;
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+ Nghiêm trọng hơn là anh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe, tính mạng người sử dụng: Đã có rất nhiều trường hợp 
uống phải rượu giả dẫn tới tử vong. Đặc biệt, nạn làm thuốc 
chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả đã khiến nhiều người 
lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”. Đối với những mặt hàng 
cấm như ma túy, pháo nổ không chỉ ảnh hưởng đến sức, 
khỏe, tính mạng còn ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách 
của con người.

- Đối với doanh nghiệp: Chịu thiệt hại về kinh tế do 
tệ nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Làm 
suy giảm uy tín thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất kinh 
doanh chân chính, mất niềm tin của người tiêu dùng đến tính 
minh bạch của thị trường hàng hóa: Những năm gần đây khi 
người tiêu dùng đặt niềm tin vào thương hiệu Việt, thì những 
người kinh doanh lại tìm cách lấy hàng Trung Quốc đội lốt 
hàng Việt. Từ đó, làm mất niềm tin của người tiêu dùng vào 
nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. 

- Đối với quản lý kinh tế - xã hội:
+ Ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành 

mạnh và thu hút đầu tư; ký cương pháp luật không được 
thực hiện nghiêm minh, nhà nước thất thu thuế;
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+ Ảnh hưởng phức tạp, nặng nề về đạo đức và xã hội: 
Làm lậu bất hợp pháp, đạo đức bị tha hóa, tệ nạn xã hội có 
cơ hội phát triển.

7.3. Thực trạng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, 
hàng không đảm bảo chất lượng trên địa bàn

Tình trạng vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng 
và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là vấn đề gây 
bức xúc trong dư luận xã hội, tác động tiêu cực tới đời sống 
người dân; môi sinh - môi trường; sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới thị trường và môi trường 
đầu tư trong nước.

Các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương 
thức, thủ đoạn và có sự tham gia của các đối tượng nước 
ngoài, được tổ chức ngày càng tinh vi, có sự câu kết từ khâu 
sản xuất đến khâu phân phối, sử dụng phương tiện kỹ thuật 
cao để đối phó với các cơ quan chức năng. Một số mặt hàng 
vi phạm nổi cộm bao gồm: Thực phẩm (mỳ chính, bánh mứt 
kẹo, đồ uống, rượu, bia, thực phẩm đóng gói sẵn, thực phẩm 
chức năng); Vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, thức ăn chăn nuôi); Dược phẩm (đông dược, tân 
dược ngoại nhập) và mỹ phẩm; Vật liệu xây dựng; đồ tiêu 
dùng (quần áo, điện tử...).
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Ngày nay, hàng giả ngày càng được sản xuất rất tinh 
vi, gần giống với hàng thật nên rất khó phân biệt. Mỗi loại 
sản phẩm hàng hóa có cách phân biệt khác nhau, các nhà sản 
xuất luôn đưa ra các dấu hiệu để phân biệt với hàng giả, tuy 
nhiên ở mỗi thời điểm nhà sản xuất cũng thay đổi mẫu mã 
sản phẩm, hàng hóa vì vậy người tiêu dùng khó nắm bắt đầy 
đủ các dấu hiệu để phân biệt.

Trên thực tế, bằng mắt thường người tiêu dùng có thể 
nhận biết hàng giả qua: bao bì, nhãn, các thông tin ghi trên 
sản phẩm hàng hóa; thường là về màu sắc, độ sắc nét, góc 
cạnh, bao bì… của hàng thật sắc nét hơn hàng giả. Nếu xem 
xét kỹ nhãn hàng hóa thì sẽ thấy ghi không đầy đủ hoặc sai 
(Khi thử hoặc sử dụng sẽ lộ ra khuyết điểm so với hàng thật).

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hàng cấm chủ yếu là 
pháo nổ, ma túy,.. hàng giả chủ yếu là hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Thực hiện chức 
năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành 
chính, trong thời gian qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng 
Sơn đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện 
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, 
hàng giả, kém chất lượng, kết quả đạt được như sau: Trong 
06 tháng đầu năm 2020: kiểm tra, xử lý vi phạm: 333 vụ; 
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tiền phạt: 5.637.170.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm: 
11.524.432.000 đồng, buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được 
từ hành vi này: 7.510.805.000 đồng.

7.4. Giải pháp thực hiện
7.4.1. Cơ quan Quản lý nhà nước
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật 

liên quan đến chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ;

- Tích cực, đẩy mạnh  tuyên truyền bằng nhiều hình 
thức nhằm nâng cao ý thức của người mua, người bán về 
việc không kinh doanh, mua bán hàng giả;

- Tăng cường công tác thực thi pháp luật, tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường 
hợp vi phạm;

7.4.2. Ban Quản lý chợ
- Ký kết hợp đồng cho thuê quầy hàng với các điều 

khoản ràng buộc về việc không kinh doanh hàng giả.
- Phối hợp tốt với cơ quan chức năng trong việc tuyên 

truyền đến các hộ kinh doanh; phối hợp xử lý đối với các hộ 
kinh doanh vi phạm.

- Cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, đề nghị xử lý 
vi phạm đối với các hộ kinh doanh vi phạm.
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7.4.3. Người kinh doanh
- Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với 

hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định.
- Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa, dấu 

hợp chuẩn, dấu hợp quy, các tài liệu liên quan đến chất lượng 
hàng hóa.

- Thông tin trung thực về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa.

- Áp dụng các biện pháp để duy trì chất lượng hàng 
hóa trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản.

- Thông báo cho người mua điều kiện phải thực hiện 
khi vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng hàng hóa.

- Cung cấp thông tin về việc bảo hành hàng hóa cho 
người mua.

- Cung cấp tài liệu, thông tin về hàng hóa bị kiểm tra 
cho kiểm soát viên chất lượng, đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm 
tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Kịp thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an 
toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa cho người mua khi 
nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người 
nhập khẩu.
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- Kịp thời dừng bán hàng, thông tin cho người sản 
xuất và người mua khi phát hiện hàng hóa gây mất an toàn 
hoặc hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp 
dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

7.4.4. Đối với người tiêu dùng
- Tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức về hàng giả thông 

qua sách báo, các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tố giác khi phát hiện vi phạm về hàng giả.
- Tuyên truyền cho người thân, người quen kiến thức 

về hàng giả.
- Khi tiếp cận thị trường hàng hóa, trước khi mua hàng 

người tiêu dùng cần nắm bắt các thông tin về sản phẩm, hàng 
hóa mà mình cần mua thông qua những người xung quanh, 
qua các phương tiện thông tin, thông qua nhà sản xuất, các 
cơ quan chuyên môn… và nên đến những cửa hàng, siêu thị, 
nơi bán hàng có đăng ký kinh doanh hợp pháp, có uy tín, tin 
cậy đối với người tiêu dùng.

- Khi mua hàng hóa cần đọc kỹ các thông tin ghi trên 
sản phẩm hàng hóa, đặc biệt chú ý đến nhãn hàng hóa, trên 
nhãn hàng hóa pháp luật bắt buộc nhà sản xuất phải thể hiện 
đầy đủ chính xác: tên hàng hóa; địa chỉ nơi sản xuất, nhập 
khẩu; xuất xứ hàng hóa. Đối với từng loại hàng hóa riêng 
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biệt pháp luật còn quy định các nội dung bắt buộc khác, ví 
dụ như: thực phẩm phải có ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành 
phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản; hàng nhập khẩu 
phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt… Nếu hàng hóa không có 
đầy đủ các nội dung bắt buộc thì đó là một dấu hiệu nghi ngờ 
rằng hàng hóa đó có thể là hàng giả hoặc hóa không đảm bảo 
chất lượng, hàng nhập lậu…

- Sau khi mua hàng người tiêu dùng cần yêu cầu người 
bán hàng xuất hóa đơn cho mình. Hóa đơn bán hàng là một 
trong những chứng cứ quan trọng trong trường hợp người 
tiêu dùng bảo vệ quyền lợi cho mình.

- Khi sử dụng hàng hóa nên giữ lại bao bì, hướng dẫn 
sử dụng, phiếu bảo hành, hóa đơn… vì một số loại hàng 
hóa trong quá trình sử dụng mới phát hiện là hành giả, hàng 
không đảm bảo chất lượng hoặc do lỗi của nhà sản xuất thì 
những giấy tờ trên là chứng cứ để bảo vệ người tiêu dùng.

7.5. Xử phạt vi phạm đối với kinh doanh hàng giả, 
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Hành vi kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 
tùy hành vi và mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính.
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Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, cá nhân thực 
hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, 
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ bị phạt 
tiền tối đa 200 triệu đồng, vi phạm này của tổ chức sẽ phạt 
đến 400 triệu đồng.

- Các hành vi vi phạm hành chính khác trong hoạt 
động thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương 
mại điện tử thì mức phạt cao nhất là 100 triệu đồng đối với 
cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

- Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ mức tối đa lên đến 250.000.000, đồng đối với 
cá nhân; 500.000.000, đồng đối với tổ chức (Quy định tại 
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP)
 7.6. Một số dấu hiệu nhận biết hàng thật hàng giả
 Đối với các sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả, thường 
trên sản phẩm có những dấu hiệu để nhận biết như sau:
 - Về giá sản phẩm: Hàng giả thường giá rẻ hơn hàng 
thật rất nhiều.
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 - Về bao bì hàng  hóa: Khi quan sát bằng mắt thường, 
bao bì thường không thẳng, không phẳng góc cạnh, đường 
hàn, đường cắt của bao bì không đều nhau.
 - Trên nhãn sản phẩm: Logo, hình ảnh thiếu độ sắc 
nét, chữ viết không rõ ràng, có thể có lỗi chính tả, đối với 
một số nhãn hiệu nổi tiếng thường cố ý viết sai để gây nhầm 
lẫn.

Một số nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, 
người tiêu dùng lưu ý mua hàng cần lựa chọn cơ sở có uy tín, 
được ủy quyền phân phối theo chính hãng của nhà sản xuất. 
Mua hàng cần có hóa đơn bán hàng để đối chiếu, không tiếp 
tay cho việc tiêu dùng các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu.

STT Nhãn hiệu Hàng hóa Lôgô

1 Hermes Túi xách
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2 Levi’s

- Quần áo, giày 
dép và đồ đi 
chân cho đàn 
ông, đàn bà và 
trẻ em; 
- mũ nón, khăn 
trùm đầu
- Đồ làm từ da 
hoặc giả da
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3 Louis 
Vuitton

Các sản phẩm 
làm từ da và giả 
da: túi xách, ví, 
vali, thắt lưng

4 Gucci

- Quần áo, giày 
dép và đồ đi 
chân, mũ, nón, 
và đồ đội đầu; 
Da và giả da
- Mỹ phẩm
- Kính đeo mắt, 
gọng kính mắt, 
kính áp tròng
- Đồng hồvà 
dụng cụ đo thời 
gian

5 Ray-Ban

Các sản phẩm 
dùng cho mắt và 
những phụ tùng 
như là kính râm, 
kính săn, kính 
cầm tay, kính 
đeo mắt, kính 
bảo vệ, kính và 
gọng kính…
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6 Nike

Các mặt hàng 
quần áo, kể cả 
đồ đi chân và đồ 
đội đầu…

7 Adidas

Các mặt hàng 
quần áo, kể cả 
đồ đi chân và đồ 
đội đầu…

     

8 Puma Các mặt hàng 
quần áo…

9 Lacoste
Các mặt hàng 
quần áo, giầy 
dép, kính mắt…
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10 Samsung

thiết bị điện 
thoại, máy quay 
video, quạt 
điện, tủ lạnh, 
bếp điện, máy 
sấy tóc, thiết bị 
điều hòa không 
khí…

11 Casio

Máy tính toán 
điện tử; máy vi 
tính bỏ túi, máy 
thu hình, đồng 
hồ đeo tay điện 
tử và đồng hồ 
báo thức điện 
tử, nhạc cụ điện 
tử
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12

Tất cả các loại 
phương tiện 
giao thông 
đường bộ, cùng 
các bộ phận và 
phụ tùng của 
chúng; Máy 
phát điện, đặc 
biệt là loại 
xách tay, cùng 
các bộ phận và 
phụ tùng của 
chúng…

      

 

13 OMO

chế phẩm và 
chất dùng để 
giặt; chế phẩm 
để xả vải (dùng 
để giặt), chất 
làm mềm vải 
(dùng để giặt), 
chế phẩm dùng 
để tẩy trắng; 
chế phẩm tẩy 
vết bẩn…
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14 Clear

mỹ phẩm dạng 
lỏng dùng cho 
tóc, dầu gội 
đầu, dầu dưỡng 
tóc…
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15 Ajinomoto

Cà phê, chè, 
cacao, đường, 
gạo, bột sắn, bột 
cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và 
các sản phẩm 
từ ngũ cốc, 
bánh mì, bánh 
bích quy, bánh 
nướng và các 
sản phẩm bánh 
kẹo; kem làm 
bánh, nước mật 
đường, men, bột 
nở, muối, tương 
hạt cải, tiêu ớt, 
dấm, nước xốt, 
gia vị; kem lạnh

16 Coca-cola

Đồ uống không 
có chất rượu và 
các chế phẩm 
để sản xuất loại 
đồ uống này
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010
2. Luật An toàn thực phẩm năm 2010.
3. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007.
4. Luật Thương mại năm 2005.
5. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 
2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

8.Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 
toàn thực phẩm.

9. Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 
2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản 
lý hội.

10. Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ 
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tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ 
thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung.

11. 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.

12. Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 
2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung.

13. Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 01 tháng 11 năm 2010 về việc quy định hội có tính chất 
đặc thù.

14. Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 
2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

15. Bản hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ người tiêu 
dùng (bản sửa đổi, bổ sung năm 2015).

16. Cuốn sách Hỏi,Đáp về Pháp luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng,của Cục Quản lý cạnh tranh –Bộ Công Thương, xuất 
bản năm 2016.

17. Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban bí thư.
18. NQ số 82/NQ-CP, ngày 26/5/2020 của Chính phủ.
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PHỤ LỤC 1:
LUẬT

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị 
quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu 

dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội 
trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết 
tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh 
thổ Việt Nam.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ 

cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là tổ 

chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn 
của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa hoặc cung 
ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm:

a) Thương nhân theo quy định của Luật thương mại;
b) Cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, 

không phải đăng ký kinh doanh.
3. Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa không bảo đảm an 

toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính 
mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường hợp 
hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn 
kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời 
điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm:

a) Hàng hóa sản xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ 
thiết kế kỹ thuật;

b) Hàng hóa đơn lẻ có khuyết tật phát sinh từ quá trình sản 
xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ;

c) Hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá 
trình sử dụng nhưng không có hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho 
người tiêu dùng.

4. Quấy rối người tiêu dùng là hành vi tiếp xúc trực tiếp 
hoặc gián tiếp với người tiêu dùng để giới thiệu về hàng hóa, dịch 
vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc đề nghị 
giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng, gây cản 
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trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người 
tiêu dùng.

5. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu 
dùng.

6. Điều kiện giao dịch chung là những quy định, quy tắc 
bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng.

7. Hòa giải là việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu 
dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông 
qua bên thứ ba.

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung 

của Nhà nước và toàn xã hội.
2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ 

theo quy định của pháp luật.
3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực 

hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.
4. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được 

xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức, cá 
nhân khác.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân chủ động 
tham gia vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng dụng, phát triển công 
nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, 
bảo đảm chất lượng.

3. Triển khai thường xuyên, đồng bộ các biện pháp quản lý, 
giám sát việc tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ.

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm tăng đầu tư cơ sở vật 
chất, phát triển nhân lực cho cơ quan, tổ chức thực hiện công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thường xuyên tăng cường 
tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức cho 
người tiêu dùng.

5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ 
thông tin, kinh nghiệm quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng.

Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

1. Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin 
của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ 
trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của 
người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ có trách nhiệm:

a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với 
người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông 
tin của người tiêu dùng;

b) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo 
với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý;
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c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử 
dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng;

d) Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, 
điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không 
chính xác;

đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho 
bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp 
pháp luật có quy định khác.

Điều 7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch 
với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, 
không phải đăng ký kinh doanh

1. Căn cứ vào quy định của Luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan, Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động 
thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh 
doanh.

2. Căn cứ vào quy định của Luật này, quy định của Chính 
phủ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn, ban quản lý chợ, khu thương mại triển khai 
thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng, số lượng, 
an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường 
xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.

Điều 8. Quyền của người tiêu dùng
1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, 

quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ cung cấp.
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2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, 
dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, 
chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết 
khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; 
quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội 
dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục 
vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao 
dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ.

5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không 
đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính 
năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo 
hoặc cam kết.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội 
khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ.
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Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng
1. Kiểm tra hàng hóa trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng 

hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn 
hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã 
hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và 
của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng 
hàng hóa, dịch vụ.

2. Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên 
quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường 
không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại 
đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến 
quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Điều 10. Các hành vi bị cấm
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối 

hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động 
quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai 
lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây:

a) Hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp;

b) Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng 
hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

c) Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quấy rối 
người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý 
muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác 
gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của 
người tiêu dùng.
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3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ép buộc 
người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi 
sau đây:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp 
khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân 
phẩm, tài sản của người tiêu dùng;

b) Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc 
lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 
hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối 
tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất 
năng lực hành vi dân sự.

5. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ yêu cầu 
người tiêu dùng thanh toán hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp mà 
không có thỏa thuận trước với người tiêu dùng.

6. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ lợi dụng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân khác.

7. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lợi dụng 
hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, 
dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất 
lượng.

8. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 
bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản 
của người tiêu dùng.

Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng
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1. Cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi 
phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

3. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành 
chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

KINH DOANH 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI

TIÊU DÙNG

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, 
dịch vụ cho người tiêu dùng
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1. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.
2. Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm 

kinh doanh, văn phòng dịch vụ.
3. Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện 
pháp phòng ngừa.

4. Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ 
kiện thay thế của hàng hóa.

5. Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa 
điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có 
bảo hành.

6. Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Điều 13. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung 
cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua bên thứ ba 
thì bên thứ ba có trách nhiệm:

a) Bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng 
hóa, dịch vụ được cung cấp;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông 
tin về hàng hóa, dịch vụ;

c) Chịu trách nhiệm liên đới về việc cung cấp thông tin 
không chính xác hoặc không đầy đủ, trừ trường hợp chứng minh 
đã thực hiện tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật để 
kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của thông tin về hàng hóa, 
dịch vụ;
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d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật 
về quảng cáo.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thông qua phương tiện 
truyền thông thì chủ phương tiện truyền thông, nhà cung cấp dịch 
vụ truyền thông có trách nhiệm:

a) Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Xây dựng, phát triển giải pháp kỹ thuật ngăn chặn việc 

phương tiện, dịch vụ do mình quản lý bị sử dụng vào mục đích 
quấy rối người tiêu dùng;

c) Từ chối cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý nếu việc sử 
dụng có khả năng dẫn đến quấy rối người tiêu dùng;

d) Ngừng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý để thực hiện 
hành vi quấy rối người tiêu dùng theo yêu cầu của người tiêu 
dùng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 14. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng
1. Hình thức hợp đồng giao kết với người tiêu dùng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
2. Trường hợp giao kết hợp đồng với người tiêu dùng bằng 

văn bản thì ngôn ngữ của hợp đồng phải được thể hiện rõ ràng, 
dễ hiểu.

Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng giao kết với người tiêu 
dùng là tiếng Việt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 
hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Trường hợp giao kết hợp đồng bằng phương tiện điện tử 
thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải tạo điều 



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Trang 85

kiện để người tiêu dùng xem xét toàn bộ hợp đồng trước khi 
giao kết.

4. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức giao kết hợp 
đồng khác với người tiêu dùng.

Điều 15. Giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu 
dùng

Trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích 
theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.

Điều 16. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người 
tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực

1. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, 
điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực trong các trường 
hợp sau đây:

a) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp 
luật;

b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của người 
tiêu dùng;

c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
đơn phương thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trước 
với người tiêu dùng hoặc quy tắc, quy định bán hàng, cung ứng 
dịch vụ áp dụng đối với người tiêu dùng khi mua, sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ không được thể hiện cụ thể trong hợp đồng;

d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
đơn phương xác định người tiêu dùng không thực hiện một hoặc 
một số nghĩa vụ;
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đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ;

e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của hợp đồng 
được hiểu khác nhau;

g) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua bên 
thứ ba;

h) Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ 
ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình;

i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không được 
người tiêu dùng đồng ý.

2. Việc tuyên bố và xử lý điều khoản của hợp đồng giao kết 
với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 17. Thực hiện hợp đồng theo mẫu
1. Khi giao kết hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ phải dành thời gian hợp lý để người tiêu 
dùng nghiên cứu hợp đồng.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải lưu 
giữ hợp đồng theo mẫu đã giao kết cho đến khi hợp đồng hết hiệu 
lực. Trường hợp hợp đồng do người tiêu dùng giữ bí mật hoặc hư 
hỏng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách 
nhiệm cấp cho người tiêu dùng bản sao hợp đồng.
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Điều 18. Thực hiện điều kiện giao dịch chung
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng 

điều kiện giao dịch chung có trách nhiệm thông báo công khai 
điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch với người tiêu dùng.

2. Điều kiện giao dịch chung phải xác định rõ thời điểm áp 
dụng và phải được niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch 
để người tiêu dùng có thể nhìn thấy.

Điều 19. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc 
Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.

2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người 
tiêu dùng, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 20. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách 

nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng hóa đơn hoặc chứng từ, tài 
liệu liên quan đến giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc 
theo yêu cầu của người tiêu dùng.

2. Trường hợp giao dịch bằng phương tiện điện tử thì tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tạo 
điều kiện cho người tiêu dùng truy nhập, tải, lưu giữ và in hóa 
đơn, chứng từ, tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này.
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Điều 21. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ 
kiện

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa 
thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo 
hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện do mình cung cấp;

2. Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, 
trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện 
bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay 
thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo 
hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm 
thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

3. Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ 
kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết 
khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện 
bảo hành;

4. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc 
thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người 
tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà 
không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

5. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu 
hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp 
đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở 
lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

6. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của 
người tiêu dùng;
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7. Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, 
phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho 
tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

Điều 22. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật
Khi phát hiện hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân sản 

xuất, nhập khẩu hàng hóa có trách nhiệm:
1. Kịp thời tiến hành mọi biện pháp cần thiết để ngừng việc 

cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường;
2. Thông báo công khai về hàng hóa có khuyết tật và việc 

thu hồi hàng hóa đó ít nhất 05 số liên tiếp trên báo ngày hoặc 05 
ngày liên tiếp trên đài phát thanh, truyền hình tại địa phương mà 
hàng hóa đó được lưu thông với các nội dung sau đây:

a) Mô tả hàng hóa phải thu hồi;
b) Lý do thu hồi hàng hóa và cảnh báo nguy cơ thiệt hại do 

khuyết tật của hàng hóa gây ra;
c) Thời gian, địa điểm, phương thức thu hồi hàng hóa;
d) Thời gian, phương thức khắc phục khuyết tật của hàng hóa;
đ)  Các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trong quá trình thu hồi hàng hóa;
3. Thực hiện việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đúng nội 

dung đã thông báo công khai và chịu các chi phí phát sinh trong 
quá trình thu hồi;

4. Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh nơi thực hiện thu hồi hàng hóa 
có khuyết tật sau khi hoàn thành việc thu hồi; trường hợp việc thu 
hồi hàng hóa có khuyết tật được tiến hành trên địa bàn từ hai tỉnh 
trở lên thì báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.
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Điều 23. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa 
có khuyết tật gây ra

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do 
mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của 
người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc 
không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy 
định tại Điều 24 của Luật này.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại khoản 
1 Điều này bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa;
b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa;
c) Tổ chức, cá nhân gắn tên thương mại lên hàng hóa hoặc 

sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn thương mại cho phép nhận biết đó là 
tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa có khuyết 
tật cho người tiêu dùng trong trường hợp không xác định được 
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại quy định tại 
các điểm a, b và c khoản này.

3. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về dân sự.

Điều 24. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng 
hóa có khuyết tật gây ra

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa quy định tại Điều 
23 của Luật này được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi 
chứng minh được khuyết tật của hàng hóa không thể phát hiện 
được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa cung cấp cho người tiêu dùng.
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Điều 25. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích 
của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, 
tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến 
cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết.

2. Người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Điều 26. Giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

1. Khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện 
có trách nhiệm yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, 
bằng chứng hoặc tự mình xác minh, thu thập thông tin, bằng 
chứng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc 
giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp 
xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả lời phải có các nội dung 
sau đây:

a) Nội dung vi phạm;
b) Biện pháp khắc phục hậu quả;
c) Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
d) Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nếu có.
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3. Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm b khoản 
2 điều này bao gồm:

a) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu 
hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

b) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ 
chức, cá nhân vi phạm;

c) Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại 
bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

4. Ngoài các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tái phạm còn bị đưa 
vào Danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi 
phạm quyền lợi người tiêu dùng.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI 

TRONG VIỆC THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN LỢI
NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 27. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng

1. Tổ chức xã hội thành lập theo quy định của pháp luật và 
hoạt động theo điều lệ được tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.
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2. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức 
xã hội phải theo quy định của Luật này và quy định khác của 
pháp luật có liên quan.

Điều 28. Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng của tổ chức xã hội

1. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng bằng các hoạt động sau đây:

a) Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu 
cầu;

b) Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi 
kiện vì lợi ích công cộng;

c) Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

d) Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, 
thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện; 
thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của 
mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

đ) Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, 
phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng;

e) Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao theo 
quy định tại Điều 29 của Luật này;

g) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 
kiến thức tiêu dùng.
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2. Chính phủ quy định điều kiện để tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực hiện quyền khởi kiện vì lợi 
ích công cộng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Điều 29. Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước 
giao

1. Khi thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao, tổ 
chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Nhà 
nước hỗ trợ kinh phí và các điều kiện khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ cơ quan nhà nước 
giao cho tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng thực hiện.

CHƯƠNG IV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI

TIÊU DÙNG 

VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Điều 30. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người 
tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

1. Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giải quyết thông qua:

a) Thương lượng;

b) Hòa giải;

c) Trọng tài;
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d) Tòa án.
2. Không được thương lượng, hòa giải trong trường hợp 

tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của 
nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.

Mục 1

THƯƠNG LƯỢNG

Điều 31. Thương lượng

1. Người tiêu dùng có quyền gửi yêu cầu đến tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng khi cho rằng 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách 
nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng 
trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu.

Điều 32. Kết quả thương lượng

Kết quả thương lượng thành của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng được lập thành văn 
bản, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mục 2

HÒA GIẢI

Điều 33. Hòa giải

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người 
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tiêu dùng có quyền thỏa thuận lựa chọn bên thứ ba là cá nhân 
hoặc tổ chức hòa giải để thực hiện việc hòa giải.

Điều 34. Nguyên tắc thực hiện hòa giải

1. Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không được 
ép buộc, lừa dối.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải, các bên tham gia hòa 
giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, 
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy 
định khác.

Điều 35. Tổ chức hòa giải
Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Chính 

phủ được thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa 
người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Điều 36. Biên bản hòa giải
1. Biên bản hòa giải phải có các nội dung chính sau đây:
a) Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải;
b) Các bên tham gia hòa giải;
c) Nội dung hòa giải;
d) Thời gian, địa điểm tiến hành hòa giải;
đ) Ý kiến của các bên tham gia hòa giải;
e) Kết quả hòa giải;
g) Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành.
2. Biên bản hòa giải phải có chữ ký của các bên tham gia 

hòa giải và chữ ký xác nhận của tổ chức, cá nhân tiến hành 
hòa giải.
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Điều 37. Thực hiện kết quả hòa giải thành
Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành 

trong thời hạn đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải; trường hợp 
một bên không tự nguyện thực hiện thì bên kia có quyền khởi 
kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mục 3
TRỌNG TÀI

Điều 38. Hiệu lực của điều khoản trọng tài
Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thông 

báo về điều khoản trọng tài trước khi giao kết hợp đồng và được 
người tiêu dùng chấp thuận. Trường hợp điều khoản trọng tài do 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đưa vào hợp đồng 
theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra thanh 
chấp, người tiêu dùng là cá nhân có quyền lựa chọn phương thức 
giải quyết tranh chấp khác.

Điều 39. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại 
trọng tài

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

Điều 40. Nghĩa vụ chứng minh
Nghĩa vụ chứng minh trong giải quyết tranh chấp tại trọng 

tài được thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Luật này.
Mục 4

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN
Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng
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1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ 
án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham 
gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật này.

2. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được 
giải quyết theo thủ tục đơn giản quy định trong pháp luật về tố 
tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân 
trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị 
khởi kiện;

b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.
Điều 42. Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1. Người tiêu dùng có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng 

minh trong vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, trừ việc 
chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có nghĩa 
vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại.

3. Tòa án quyết định bên có lỗi trong vụ án dân sự về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Điều 43. Án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp 
luật về án phí, lệ phí Tòa án.
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2. Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm 
ứng lệ phí Tòa án.

Điều 44. Thông báo thông tin về vụ án dân sự về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện

1. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng có trách nhiệm thông báo công khai bằng hình thức phù 
hợp về việc khởi kiện và chịu trách nhiệm về thông tin do mình 
công bố, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

2. Nội dung thông báo quy định tại khoản 1 Điều này bao 
gồm:

a) Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng khởi kiện;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện;
c) Nội dung khởi kiện;
d) Thủ tục và thời hạn đăng ký tham gia vụ án.
3. Tòa án có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở Tòa 

án thông tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng 
dân sự.

Điều 45. Thông báo bản án, quyết định của Tòa án giải 
quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ 
chức xã hội khởi kiện

Bản án, quyết định của Tòa án giải quyết vụ án dân sự về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện 
phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công 
khai trên phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức thích hợp.
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Điều 46. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện 
vì lợi ích công cộng

Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng khởi kiện vì lợi ích công cộng được thực hiện 
theo bản án, quyết định của Tòa án.

CHƯƠNGV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực 
hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực 
hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng tại địa phương.
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Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách, pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của 
tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải; hợp đồng theo mẫu và điều kiện 
giao dịch chung theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng 
nghiệp vụ phục vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 
vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 
thẩm quyền.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng.

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

2. Quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
của tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tại địa phương.
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3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 
vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm 
quyền.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-

UBTVQH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Điều 51. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, 

khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết 
khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
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PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG CƠ BẢN CHỈ THỊ SỐ 30 CT/TW
 CỦA BAN BÍ THƯ

“ Tăng cường sự lanh đạo của Đảng và trách nhiệm quản 
lý của nhà nước đối với công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng.”

---------------------------------
      Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Bí thư Trung ương 

Đảng khóa XII đã hành Chỉ thị số Chỉ thị số 30-CT/TW 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 (Chỉ 
thị số 30-CT/TW). Đây là một văn bản có ý nghĩa quan trọng, 
thể hiện sự quan tâm và ủng hộ lớn của các cấp Lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

1. Sự cần thiết Ban hành chỉ thị:
Đánh giá của Ban Bí thư về thực trạng công tác bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW
Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn 
thể nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước 
đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Quyền lợi cơ bản của 
người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, đe doạ đến sức 
khoẻ, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng. Nếu tình trạng 
này, không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh 
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tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và để lại hậu 
quả nặng nề cho xã hội, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên có yếu tố 
khách quan, nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Cấp uỷ, tổ 
chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên chưa nhận 
thức đầy đủ và lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, quyết liệt. Năng 
lực thực thi pháp luật, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn 
nhiều hạn chế, bất cập, chưa có giải pháp căn cơ, hữu hiệu để 
ngăn chặn vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao khả năng 
tự bảo vệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật 
chưa đạt yêu cầu, hiệu quả kém. Thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ, giải 
quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, xử lý vi phạm pháp 
luật còn nhiều hạn chế. Chưa huy động hiệu quả các nguồn lực 
và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Chưa chủ động, tích cực hội nhập, vận dụng kinh nghiệm quốc tế 
trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Do yêu cầu của hội nhập quốc tế: Yêu cầu của các cam kết 
song phương và đa phương của Việt Nam khi hội nhập quốc tế, 
chúng ta phải thực hiện và đảm bảo phù hợp với luật pháp và 
thông lệ quốc tế.

2. Các nội dung được nêu trong Chỉ thị

Chỉ thị có 06 nội dung chính (mỗi nội dung chính là những 
giải pháp lớn lại bao gồm một số giải pháp nhỏ hơn) và hầu hết 
các nhóm giải pháp này đều có các nội dung liên quan đến Chính 
phủ, các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố, cụ thể như sau:
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a. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; 
phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong 
công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

b. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên 
trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

c. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng.

d. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 
vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.

đ. 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.

e. 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.

3. Yêu cầu của Ban Bí thư về việc tổ chức thực hiện 
Chỉ thị

Nội dung 07 của Chỉ thị yêu cầu: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán 
triệt Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong 
mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực 
hiện Chỉ thị.
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- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh 
đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám 
sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. Trước mắt, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và các văn bản liên quan. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán 
sự đảng Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức 
tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị.

1. Nội dung thứ nhất :

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; 
phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên 
trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Bảo vệ người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường 
xuyên ,lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng,chính quyền,của 
cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn 
xã hội. Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm,vô cảm, 
thiếu quyết liệt của từng ngành,địa phương,đơn vị được phân 
công phụ trách, có cơ chế phối hợp chặt chẽ,đồng bộ giữa các cơ 
quan, tổ chức và địa phương, trong đó có sự phân công nhiệm vụ 
rõ ràng,cụ thể đối với từng cấp,từng ngành trong công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền 
lợi của 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 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản 
lý nhà nước.
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Ban bí thư yêu cầu các địa phương xây dựng tiêu chí đánh 
giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa 
phương; 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 cấp ủy,tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. 
Ngiêm túc chỉ đạo thực hiên việc đánh đánh giá trong các cuộc 
sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, tổ chức 
đảng tai địa phương; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cán 
bộ, đảng viên không hoàn thành các chỉ tiêu ,nhiệm vụ này.

2. Nội dung thứ hai. 
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên 

trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.

Rà soát, sửa đổi ,bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, 
pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi 
hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng 
thống nhất, đồng bộ và phù hợp tập quán tiêu dùng của người dân 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học và 
công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện 
tử. Công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn 
và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa. Tổng kết thực hiện 
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ( 2010). Trên cơ sở đó sửa 
đổi , bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước 
và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Xây dựng cơ chế quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa 
phương, trong nội bộ ngành, giữa các ngành,các lĩnh vực, xác 
định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phạm vi cả nước.
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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 phù 
hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 
của Ban chấp hành Trung ương khóa 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 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. Chính quyền các cấp , 
các ngành chủ động , có các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi 
người tiêu dùng theo thẩm quyền, chức năng ,nhiệm vụ.

Chú trong 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 và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này.

Để thực hiện gải pháp này Chính phủ có sự phân công cụ 
thể: Bộ Công thương tiến hành rà soát, kiến nghị cấp có thẩm 
quyền sửa đổi ,bổ sung, hoàn thiện đồng bộ hjeej thống pháp 
luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp 
với Bộ Nội vụ ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban 
hành hoặc sửa đổi , bổ sung các văn bản hiện hành để 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 phù hợp tinh thần Nghị 
quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Có sự xác 
định , phân công rõ ràng về trách nhiệm quản lý nhà nước giữa 
các Bộ,ngành và 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. Thực hiện theo nguyên tắc : Các 
Bộ, ngành ,địa phương chịu trách nhiệm chủ yếu đối với việc bảo 
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vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phạm vi địa phương và theo 
thẩm quyền và lĩnh vực được phân công. Các cơ quan quản lý 
nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương và 
địa phương có vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các ngành,lĩnh vực, tại 
địa phương hoặc trên phạm vi cả nước. Tham mưu ban hành cơ 
chế , giải pháp, hướng dẫn các bộ, ngành ,địa phương kiện toàn, 
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham 
gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thực thi hiệu quả công 
tác này; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các 
công chức, thanh tra viên chuyên ngành trong các cơ quan quản 
lý nhà nước có liên quan.

Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tư pháp ban hành hoặc tham mưu trình Chính phủ ban 
hành các văn bản liên quan để chuẩn hóa các hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng hệ thống cơ quan nhà nước 
và tổ chức xã hội theo hướng chuyên trách , từng bước đưa bảo 
vệ người tiêu dùng thành một lĩnh vực nghề nghiệp.

Chính quyền các cấp , các ngành chủ động,có các gải pháp 
bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền chức 
năng ,nhiệm vụ. Ban hành các quyết định phân công,phân cấp 
cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước cho chính quyền cơ sở, quy 
định rõ người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan quản lý nhà nước trong 
các ngành ,lĩnh vực. Rà soát điều chỉnh ,sửa đổi các quy định của 
địa phương trong tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đúng 
quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp tình hình thưc tiễn. 
Hoàn thiên hệ thống cơ quan nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng ở địa phương; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ , xây 
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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.

3. Nội dung thứ ba.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính 

sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu 
dùng.

Đa dạng hóa phương thức truyền thông, đổi mới nội dung 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu 
dùng cho toàn xã hội  và tạo điều kiện thuân lợi để thực thi hiệu 
quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng yếu 
thế ( trẻ em, học sinh,sinh viên, người già ,phụ nữ ,công nhân 
nghèo, hải đảo ,vùng sâu, vùng xa…). 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 và cảnh báo 
những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Nâng cao 
đạo đức kinh doanh và hình thành văn hóa tiêu dùng an toàn, văn 
minh, lành mạnh và phát triển bền vững.

Về phân công; Ở Trung ương: Bộ Công thương phối hợp 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, các cơ 
quan Báo,Đài, các Bộ,ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục,phổ biến chính sách,pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo hướng đa dạng hóa phương thức và đổi mới 
về nôi dung. Nâng cao kiến thức,kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã 
hội và tạo điều kiện thuận  lợi để thực thi hiệu quả các quyền các 
quyền của người tiêu dùng. Nhất là người tiêu dùng yếu thế  thế 
( trẻ em, học sinh,sinh viên, người già ,phụ nữ ,công nhân nghèo, 
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hải đảo ,vùng sâu, vùng xa…). Phối hợp Bộ KH&CN, Bộ Kế 
hoạch đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và vận hành 
Cổng thông tin Quốc gia và cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ 
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 người 
tiêu dùng; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các 
vi phạm nghiệm trọng  trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng của các tổ chức và cá nhân trên các phương tiện thông tin 
đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung. Xây dựng và triển khai 
đề án về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền , phổ 
biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ thông tin và truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông 
tấn, báo chí, đài 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 người tiêu dùng; 
tăng cương sự giám sát của người dân, công đồng, các đoàn thể 
nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp Ban tuyên giáo Trung 
ương 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.

Các Bộ,ngành,cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng 
nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền 
giáo dục pháp luật trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao 
động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.
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Ủy ban nhân dân các địa phương; chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn của địa phương 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, từng 
doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới nội dung,hình thức, phương 
pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo các cơ quan truyền 
thông của địa phương tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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 người tiêu dùng  là một trong 
những tiêu chí bình xét thi đua.

4. Nội dung thứ tư.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 

vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng.
Có giải pháp căn cơ, hiệu quả phát hiện, ngăn chặn các 

hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa 
đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều 
kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Hoàn thiện 
các chế tài đủ răn đe dối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng 
đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng…, nhất là đối với hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu và các đối tượng người tiêu dùng yếu thế. Xây 
dựng cơ chế phù hợp để có kinh phí cho các hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh hoạt động phân tích, kiểm 
định, đánh giá, kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường 
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những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng  hoặc có 
nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Quy định việc tiếp 
nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng 
theo hướng thủ tục đơn giản, thuận tiện  để người tiêu dùng và 
doanh nghiệp có thể giải quyết tranh chấp qua phương thức trọng 
tài và tòa án; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh 
nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh chấp qua phương thức 
thương lượng, hòa giải. Từng bước xây dựng và phát triển các cơ 
chế thuận tiện, dễ dàng tiếp cận để hỗ trợ người tiêu dùng có thể 
nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Về phân công; Ở Trung ương; giao Bộ Công thương phối 
họp Bộ KH&CN, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế ,Bộ Công an tham mưu 
cho chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể về thanh tra,kiểm tra, 
giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm phạm  quyền lợi người 
tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường kiểm soát, không 
để lưu thông trên thị trường hàng hóa,dịch vụ không đảm bảo 
chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. 
Phối hợp các Bộ ,ngành, UBND các tỉnh, thành phố  xây dựng 
và công bố trên cổng thông tin bảo vệ người tiêu dùng quốc gia 
danh sách doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Phối 
hợp Bộ Tài chính,Bộ KH&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố tham 
mưu cấp có thẩm quyền ban hành khung pháp lýcho quỹ bảo vệ 
người tiêu dùng thành lập và hoạt động có hiệu quả. Phối hợp Bộ 
tư pháp, Tòa án nhân tối cao xây dựng ban hành hoặc trình cấp có 
thẩm quyền ban hành văn bản quy định về các phương thức giải 
quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giao Bộ Công an, chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với 
lực lương quản lý thị trường, thanh tra các Bộ,ngành tổ chức 
thanh,kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có 
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nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng, xác định, triệt phá các 
đường dây, tổ chức, cá nhân buôn bán hàng giả,hàng nhái, hàng 
kém chất lượng. Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo xử 
lý nghiêm minh các vụ án hình sự đối với các hành vi vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng. Phối hợp với Bộ Công thương, Bộ 
VH_TT_DL, Bộ Quốc phòng và UBND một số tỉnh ,thành phố 
trên cả nước nghiên cứu và thí điểm việc tổ chức lực lượng cảnh 
sát về du lịch và bảo vệ người tiêu dùng, trước mắt xem xét các 
địa phương có nhiều hoạt động kinh, tiêu dùng và Du lịch.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, ban hành kế hoạch 
tổng thể về thanh tra, kiểm tra, giám sát và ngăn chặn các hành 
vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Tăng 
cường kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hang 
hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất 
an toàn cho người tiêu dùng. Xây dựng danh sách Doanh nghiệp  
vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thành phố, 
công bố công khai trên cổng thông tin quốc gia về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở ban 
ngành. Ban hành quy định về việc giải quyết tranh chấp giữa 
doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

5. Nội dung thứ năm.
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.

Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách 
nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền 
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lợi người tiêu dùng với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hoa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực canh 
tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia. Tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các 
nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh 
và phát triển doanh nghiệp. Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội 
tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hình thành, phát triển 
và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng thường xuyên quan tâm phân tích, đánh giá 
phân loại để kịp thời có cơ chế, chính sách để xử lý nghiêm minh 
các trường hợp vi phạm. Đồng thời khuyến khích, động viên các 
doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lương tốt, giá thành hợp 
lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin 
đến người tiêu dùng. Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với 
các tổ chức,cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. Mặt trân tổ quốc Việt nam, các đoàn thể tăng 
cường giám sát công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phân công; Ở Trung ương; Giao Bộ Công thương  xây 
dựng và triển khai đề án “ Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. 
Xây dựng và triển khai trên toàn quốc tổng đài tư vấn, hỗ trợ 
người tiêu dùng, khuyến khích các doanh nghiệp kết nối hệ thống 
tư vấn, hỗ trợ khách hàng/ người tiêu dùng vào hệ thống tổng đài. 
Thường xuyên thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thực 
hiện việc khen thưởng và các biện pháp khuyến khích, động viên 
đối với các cá nhân , tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh triển khai luật cạnh 
tranh để góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và 
bình đẳng.
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Có các đề án,chính 
ấchs, biện pháp cần thiết để xây dựng môi trương kinh doanh 
lành mạnh tại địa phương, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp 
trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với 
việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
của địa phương, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp và của tỉnh. Hỗ trợ việc hình thành và hoạt động 
các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại 
địa phương. Đến hết năm 2020 hoàn thành các mục tiêu có liên 
quan  tại Quyết định 1997/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ. 
Mặt trân tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh, tăng cương việc giám 
sát đối với việc thực hiện chỉ thị. 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.

6. Nội dung thứ sáu.
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.

Coi trọng việc tham gia và thực hiện các thỏa thuận song 
phương, đa phương và các điều ước quôc tế về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, 
tiếp cận, ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, 
hỗ trợ, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của các nước, các tổ chức 
quốc tế, từng bước hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia đối với một số 
nước trong khu vực Asian và quốc tê. Quan tâm hợp tác với các 
nước có kim ngạch thương mại, số lượng du khách qua lại, nguồn 
vốn đàu tư lớn hoặc có nhiều hoạt động giao lưu nhân dân với 
Việt Nam; thúc đẩy sự tin tưởng người tiêu dùng các nước đối 
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với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, môi trường đầu tư kinh doanh 
tại Việt Nam.

Về phân công; Ở Trung ương; Giao Bộ Công thương, 
phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện có trách nhiệm 
các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng mà Việt Nam đã tham gia.Tăng cường hợp tác, đối thoại 
với các nước, trong đó tập trung các nước có nhiều giao dịch 
kinh doanh, tiêu dùng với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt 
Nam; tổ chức các diên đàn đầu tư và doanh nghiệp để kết nối các 
nhà nhập khẩu với doanh nghiệp Việt Nam. Tăng cường công tác 
quảng bá thương hiệu, tiếp tục đàm phán các Hiệp định FTA để 
mở rộng thi trường; đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước 
có chung đường biên giới nhằm tăng cường trao đổi thông tin, 
bảo đảm công tác bảo quyền lợi vệ người tiêu hiệu quả chặt chẽ. 
Tranh thủ tối đa và sử dụng  hiệu quả các nguồn vốn tài trợ nước 
ngoài (Vốn ODA, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế…) theo hướng 
tăng cường cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phối 
hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ KH&ĐT xây dựng hoạt động hỗ trợ 
kỹ thuật một số nước  ASEAN.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
đặc biệt là các tỉnh, thành phố có hoạt động giao thương, du lịch 
có yếu tố nước ngoài hoặc có đường biên giới với các nước láng 
giềng cần tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng.

7. Nội dung thứ bảy ; Tổ chức thực hiện
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán 
triệt Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong 
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mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực 
hiện Chỉ thị.

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh 
đạo, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám 
sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. Trước mắt, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và các văn bản liên quan. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán 
sự đảng Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức 
tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 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
(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 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.
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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.

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 
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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 Bảng.

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 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.
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- 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.
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- 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.

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 nãm 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.
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- 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 



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Trang 126

nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức 
truyền thông

a) Bộ Công thương

- 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.

a) 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 
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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

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 
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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
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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.

- 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
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- 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
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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

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 hanh 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 
xẫ 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.
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- 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.

- 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.
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- 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 
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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./.

Phụ lục
NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/
TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ 

TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO 
CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI 

TIÊU DÙNG
(Kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị 

quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)
____________
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan phối 
hợp Sản phẩm

Thời 
gian thực 

hiện, 
hoàn 
thành

1 Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng

 

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

Các bộ 
ngành và Ủy 

ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Quyết định 
của Bộ trưởng/
Quyết định của 

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân

2020

2
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi 
pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

a
Tổng kết thi hành và đề xuất 
sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành 
và

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Báo cáo tổng 
kết, đề xuất 

và sửa đổi, bổ 
sung

2020

b

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

Bộ Công 
Thương

Bộ Nội vụ và 
các cơ quan 
có liên quan

Các Báo cáo và 
Đề án

2020-
2021

c

Trình Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chương trình phát 
triển các hoạt động bảo vệ 
người tiêu dùng giai đoạn 
2021 - 2025

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Quyết định 
của Thủ tướng 

Chính phủ
2020
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d

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

Bộ Công
Thương (03 
đợt/năm tại 
miền Bắc 
- Trung - 

Nam)

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Các hoạt động 
đào tạo, tập 
huấn, bồi 

dưỡng nghiệp 
vụ trong và 
ngoài nước

Hàng 
năm

đ

Nghiên cứu, đề xuất Chính 
phủ ban hành các 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

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Các văn bản 
chính sách, 
pháp luật

Hàng 
năm

e

Bố trí nguồn vốn, hướng dẫn 
đầu tư đối với các cơ chế, 
chính sách đã ban hành, đồng 
thời, đảm bảo đủ nguồn vốn 
cho việc triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ nêu trong Nghị 
quyết này

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Các văn bản 
chính sách, 
pháp luật

Hàng 
năm

g

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

Bộ Tài chính

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Ngân sách Hàng 
năm

h

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

Bộ Tài chính Bộ Công 
Thương

Các cơ chế phối 
hợp, chia sẻ 

thông tin

Hàng 
năm
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i

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

Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ, Bộ Y 
tế, Bộ Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Sửa đổi, bổ 
sung chính 

sách, pháp luật

Hằng 
năm

k

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 
bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng tại địa phương

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành

Các văn bản 
chính sách, 
pháp luật

Hàng 
năm

l

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 xn 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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành

Các văn bản 
chính sách, 
pháp luật

Hàng 
năm
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Trang 138

m

Xây dựng các bộ phận, công 
cụ tiếp nhận và giải quyết các 
phản ánh, yêu cầu, khiếu nại 
của người tiêu dùng tại Ủy 
ban nhân dân các cấp

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành

Các văn bản 
chính sách, 
pháp luật

Hàng 
năm

n

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành

Quyết định 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các 
văn bản có liên 

quan

Hàng 
năm

0

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành

Quyết định 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các 
văn bản có liên 

quan

Hàng 
năm

p

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phổ
Các bộ, ngành

Quyết định 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các 
văn bản có liên 

quan

Hàng 
năm
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Trang 139

q

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan, 
tổ chức tại địa 

phương

Quyết định 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 

dân tỉnh và các 
văn bản có liên 

quan

Hàng 
năm

3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

a

Xây dựng Đề án tăng cường 
tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến chính sách, pháp luật 
liên quan đến bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng cho 
đối tượng 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...).

Bộ Công 
Thương

Bộ Thông tin 
và Truyền 
thông, Bộ 
Lao động - 

Thương binh 
và Xã hội, 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

Quyết định của 
Bộ trưởng phê 
duyệt Đề án

2020-
2021

b Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về bảo 

vệ người tiêu 
dùng

2021
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Trang 140

c

Chỉ đạo các đơn vị truyền 
thông, báo chí: 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

Bộ Thông 
tin và 

Truyền 
thông

Các cơ quan 
báo chí, đài 
phát thanh, 
truyền hình

Các tin, bài và 
các hoạt động 
tuyên truyền 

khác

Hàng 
năm

d

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

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội

Bộ Công 
Thương, các 
bộ ngành, Ủy 
ban nhân dân 

các tỉnh, thành 
phố và các cơ 
quan có liên 

quan

Quyết định của 
Bộ trưởng, các 
đề án, chương 

trình, kế 
hoạch...

Hàng 
năm

đ

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

Bộ Công an

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các hoạt động 
tuyên truyền

Hàng 
năm
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e

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan, 
tổ chức trong 

tỉnh

Văn bản chỉ 
đạo; kế hoạch 
thực hiện; các 

hoạt động tuyên 
truyền

Hàng 
năm

g

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;

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan, 
tổ chức trong 

tỉnh

Văn bản chỉ 
đạo; kế hoạch 
thực hiện; các 

hoạt động tuyên 
truyền

Hàng 
năm

h

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan, 
tổ chức trong 

tỉnh

Văn bản chỉ 
đạo; kế hoạch 
thực hiện; các 

hoạt động tuyên 
truyền

Hàng 
năm
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Trang 142

i

Kế hoạch, triển khai thực 
hiện Ngày Quyền của người 
tiêu dùng Việt Nam (ngày 
15/3) tại địa phương và bố trí 
nguồn lực để đảm bảo thực 
hiện hoạt động này

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan, 
tổ chức trong 

tỉnh

Quyết định ban 
hành Kế hoạch

Hàng 
năm

4 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

a

Tăng cường kiểm soát, hạn 
chế không để lưu thông trên 
thị trường những hàng hoá, 
dịch vụ không bảo đảm chất 
lượng hoặc có nguy cơ gây 
mất an toàn cho người tiêu 
dùng

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Quyết định 
Bộ trưởng; kế 

hoạch

Hàng 
năm

b

Nghiên cứu, đề xuất tăng 
mức xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các hành vi vi 
phạm quyền lợi người tiêu 
dùng

Bộ Tư pháp Bộ Công 
Thương

Đề xuất sửa 
đổi, bổ sung 

đối với văn bản 
pháp luật có 

liên quan

2020

c

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

Bộ Công an

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Quyết định, Kế 
hoạch, các hoạt 

động thanh, 
kiểm tra, giám 

sát, xử lý

Hàng 
năm
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Trang 143

d

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, tham gia 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

Bộ Quốc 
phòng

Các bộ ngành 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Quyết định, Kế 
hoạch, các hoạt 

động thanh, 
kiểm tra, giám 

sát, xử lý

Hàng 
năm

đ

Xây dựng hoặc đề xuất cấp có 
thẩm quyền ban hành khung 
khổ pháp lý và cơ chế 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

Bộ Khoa 
học và Công 

nghệ

Bộ Công 
Thương, 

Bộ Y tế, Bộ 
Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn và 
các bộ ngành 

liên quan

Sửa đổi, bổ 
sung văn bản 
pháp luật có 
liên quan.

2020 - 
2021

e

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

Bộ Khoa 
học và Công 

nghệ

Các bộ ngành 
có liên quan

Các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn

Hàng 
năm
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Trang 144

g

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ ngành

Quyết định của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
tỉnh; kế hoạch 

và các hoạt 
động triển khai

Hàng 
năm

h

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ ngành

Quyết định của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
tỉnh; kế hoạch 

và các hoạt 
động triển khai

Hàng 
năm

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

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

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Quyết định của 
Bộ trưởng

2021 - 
2025

b

Tiếp tục vận hành, xây dựng 
và phát triển Hệ thống Tổng 
đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu 
dùng 1800.6838

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 
thành phố; 
cộng đồng 

doanh nghiệp

Quyết định của 
Bộ trưởng

2021 
-2025



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Trang 145

c

Đẩy mạnh triển khai thực thi 
Luật Cạnh tranh để góp phần 
tạo dựng môi trường cạnh 
tranh lành mạnh và bình đẳng

Bộ Công 
Thương

Các bộ ngành, 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 
thành phố; 
cộng đồng 

doanh nghiệp

Tăng cường xử 
lý vụ việc cạnh 

tranh

Hàng 
năm

d

Đề xuất cơ chế hỗ trợ hoạt 
động tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng

Bộ Công 
Thương

Hội Bảo vệ 
người tiêu 

dùng, các hiệp 
hội ngành, các 

lĩnh vực

Báo cáo trình 
cấp có thẩm 

quyền

2020 - 
2021

đ

Xây dựng 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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ ngành Đề án, chính 

sách, biện pháp
Hàng 
năm

e

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

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố
Các bộ, ngành Đề án, chính 

sách, biện pháp
Hàng 
năm

g

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

Các bộ, 
ngành và Ủy 

ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các cơ quan 
có liên quan

Báo cáo tổng 
kết, đánh giá 2020
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h

Có chính sách khen thưởng 
kịp thời đối với các tổ chức, 
cá nhân, doanh nhiệp có 
nhiều đóng góp tích cực 
cho công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng tại địa 
phương

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phổ
Các bộ ngành

Các hoạt động 
thi đua, khen 

thưởng

Hàng 
năm

i

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

Mặt trận Tổ 
quốc Việt 

Nam và các 
đoàn thể

Bộ ngành và 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các phong trào Hàng 
năm

k

Hỗ trợ các hiệp hội và các 
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

Mặt trận Tổ 
quốc Việt 

Nam và các 
đoàn thể

Bộ ngành và 
Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố

Các bộ quy tắc Hàng 
năm

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

Thực hiện các cam kết quốc 
tế trong lĩnh vực bảo vệ 
quyền lợi của người tiêu dùng 
mà Việt Nam đã tham gia

Bộ Công 
Thương

Bộ Ngoại 
giao, các bộ 
ngành và Ủy 
ban nhân dân 

các tỉnh, thành 
phố

Các hoạt động 
theo cam kết

Hàng 
năm

b

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

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
có liên quan 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phổ

Các hoạt động 
hợp tác

Hàng 
năm
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v

Tranh thủ tối đa và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực trong 
và ngoài nước để xây dựng 
và thực hiện các chính sách 
ưu tiên cho công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công 
Thương

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, các 
bộ, ngành có 

liên quan

Các hoạt động 
hợp tác và triển 

khai

Hàng 
năm

d

Tăng cường hoạt động hợp 
tác giải quyết tranh chấp tiêu 
dùng, thu hồi sản phẩm có 
khuyết tật xuyên biên giới

Bộ Công 
Thương

Các bộ, ngành 
có liên quan 
và Ủy ban 

nhân dân các 
tỉnh, thành 

phố

Các hoạt động 
hợp tác và triển 

khai

Hàng 
năm

đ
Tăng cường quan hệ hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, 

thành phố 
trực thuộc 
trung ương

Các bộ ngành 
có liên quan

Các hoạt động 
hợp tác và triển 

khai

Hàng 
năm
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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 26/5/2020 
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của 
Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 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, ý kiến chỉ đạo của Thường trực 
Tỉnh ủy tại Thông báo số 4211-TB/VPTU ngày 01/6/2020 của 
Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 
số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 
113-KH/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ 
thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 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.

- Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc 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 trên địa bàn tỉnh.
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2. Yêu cầu
- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung tại Chỉ thị 

số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 
26/5/2020 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của 
cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đối với công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối 
kết hợp của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, tạo 
sự chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng.

- 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.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức 
chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ người 
tiêu dùng và Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC 
HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công 
tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện và thành phố, Hội 
Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, các đơn vị có liên quan xây dựng 
và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại cơ 
quan, đơn vị 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 
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vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan 
nhà nước.

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. 
Cụ thể:

- Xây dựng hệ thống cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trên địa bàn tỉnh phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 
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.

- Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại kế 
hoạch này và các nhiệm vụ được giao khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, 
công chức, viên chức, cán bộ Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, 
các chi hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới để phục vụ tốt công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện khuôn 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.
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- Huy động 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 người tiêu dùng tỉnh và các Hội cấp huyện. 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 trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính 
sách có liên quan của tỉnh trong công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng đúng quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp tình 
hình thực tế để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại tỉnh.

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. Cụ thể:

- Các Sở, ban ngành có liên quan 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, vùng sâu, vùng xa,...).

- Các Sở, ban ngành có liên quan 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.

- Hằng năm, triển khai thực hiện tốt 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.
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4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý 
vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Cụ thể:

- Hằng năm, các Sở, ban ngành có liên quan 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 
trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm soát, hạn chế tối đa 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 lưu 
thông trên thị trường.

- Các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng cơ chế khuyến 
khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài tỉnh 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 
hoặc sẽ 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 hóa, dịch vụ và 
tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu 
dùng”, tập trung vào các hoạt động vinh danh các doanh nghiệp 
có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

- Tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển hệ thống tổng 
đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
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- Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-
TTg ngày 18/10/2016 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. Đồng thời, khen thưởng kịp thời 
đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công 
tác bảo vệ quyền lợi 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. Cụ thể:

- Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo thỏa thuận thương mại song phương, đa 
phương và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu; đẩy mạnh 
hợp tác song phương, đa phương với các nước và các tổ chức 
quốc tế. Trong đó tập trung trọng tâm hợp tác với Khu tự trị dân 
tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), nơi có nhiều giao dịch 
kinh doanh của các doanh nghiệp và người tiêu dùng của tỉnh, 
nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả, chặt chẽ.

- Tăng cường hoạt động hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu 
dùng, thu hồi hàng hóa có khuyết tật xuyên biên giới.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng.

(Có Phụ lục nội dung cụ thể triển khai thực hiện kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố, các 

đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế 
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hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ 
kết, tổng kết các hoạt động (theo tháng, quý, năm); định kỳ báo 
cáo trước ngày 10 tháng 11 hằng năm về Sở Công Thương để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hoặc đột xuất (nếu có).

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ 
chức chính trị - xã hội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các tổ 
chức đoàn thể xây dựng 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./.
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