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UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số: 229/KH-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Vĩnh Phúc, ngày   12 tháng 01 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH  

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 

 

  

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

phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 9757/KH-BCT ngày 20/10/2017 của Bộ Công thương về 

việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018; 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu, thời gian tổ chức: 

1. Mục đích và yêu cầu: 

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

2018 phải bảo đảm mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 

10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam. 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc 

được tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, 

khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ 

chức xã hội doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

2. Thời gian tổ chức: Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được 

khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2018. Các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được tổ 

chức trong tháng 3 năm 2018. 

3. Chủ đề: Chủ đề cho các hoạt động của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 

tỉnh Vĩnh Phúc là: KINH DOANH LÀNH MẠNH - TIÊU DÙNG BỀN VỮNG. 

II. Hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018  

1. Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh 

2. Đơn vị thực hiện: Sở Công thương 

3. Đơn vị phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Các Hiệp hội doanh nghiệp; các cơ quan 

truyền thông, báo chí và các tổ chức cá nhân có liên quan tại địa phương. 
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4. Nội dung tổ chức: 

4.1. Tổ chức lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2018. 

4.2. Tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2018; tổ chức hội thảo tập huấn, khóa đào tạo theo chủ đề của năm và các nội dung 

khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

4.3. Tổ chức Ngày tri ân người tiêu dùng của các doanh nghiệp. 

4.4. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến 

thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc 

đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. 

4.5. Tổ chức các buổi mít tinh, tuần hành diễu hành; Treo băng rôn khẩu hiệu 

trên các tuyến phố và các địa điểm công cộng 

4.6. Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, trung 

tâm thương mại, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh của các tổ chức cá nhân kinh 

doanh tại địa phương. 

4.7 Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự hiểu biết và tương tác giữa doanh 

nghiệp và người tiêu dùng: 

- Các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: hỗ trợ bảo hành sản 

phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá khuyến 

mại và các hoạt động tri ân khác. 

- Các chương trình ký kết, cam kết doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ 

đảm bảo an toàn, chất lượng vì người tiêu dùng. 

4.8. Tổ chức trao giải thưởng, khen thưởng hoặc các hoạt động khác nhằm tôn 

vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

5. Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

6. Kinh phí thực hiện: Thực hiện theo quy định hiện hành (Sở Công thương 

chủ trì phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện các chương trình Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định). 

III. Thời gian tiến hành. 

1. Tháng 1/2018 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai Kế 

hoạch Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018;  

2. Tháng 3 năm 2018 tổ chức tháng cao điểm Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam; 

3. Trước ngày 20/4/2018, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện 

Kế hoạch này (đơn vị thực hiện) có báo cáo tổng kết việc triển khai các hoạt động 
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Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam gửi về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo 

Bộ Công thương trước ngày 30/4/2018. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 

căn cứ kế hoạch này và điều kiện thực tế của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Công thương (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban,ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các hiệp hội DN; 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

- CV: KT1; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Duy Thành 
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