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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 2 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

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

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4073/KH-BCT ngày 09/7/2021 của Bộ Công 

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

Việt Nam năm 2022, Công văn số 579/VP-KT ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh 

về tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2022,  Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về 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 dùng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CHỦ ĐỀ 

1. Mục đích và yêu cầu 

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

Việt Nam năm 2022 nhằm tiếp tục kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham 

gia vào cuộc của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng 

điểm; nội dung các hoạt động đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, 

tiết kiệm, đúng mục đích, yêu cầu của Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 

10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam; tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng hướng đến xây 

dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh; 

- Việc tổ chức các hoạt động cần linh hoạt, phù hợp với diễn biến của 

dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch trong tình hình mới và thực 

tiễn của địa bàn, đơn vị; 

- Trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động cần kết hợp, lồng ghép 

thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm 

quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 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 người tiêu dùng; Kế hoạch số 4073/KH-BCT ngày 09/7/2021 của 

Bộ Công Thương; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND 
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tỉnh về 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 dùng trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian tổ chức thực hiện 

- Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức 

và thực hiện trên địa bàn tỉnh trong suốt cả năm 2022. Trong đó, tập trung vào 

tháng của ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và các khoảng thời gian 

cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng; 

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

năm 2022 sẽ được tổ chức tập trung trong tháng 3/2022 (tháng cao điểm) và 

kéo dài hết tháng 5/2022. Kết thúc tháng cao điểm, các cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục 

quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích 

hợp pháp của người tiêu dùng tại địa bàn, đơn vị, phạm vi, lĩnh vực hoạt động. 

3. Chủ đề năm 2022:  

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2022: “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. 

II. NỘI DUNG  

1. Hoạt động tuyên truyền 

1.1. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền về Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo chủ đề năm 2022: 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 20/3/2022. 

- Địa điểm tuyên truyền: Trên một số tuyến đường chính và một số chợ, 

trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa điểm công 

cộng của một số huyện, thành phố. 

- Nội dung tuyên truyền: Như Phụ lục kèm theo. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên 

quan. 

1.2. Xây dựng phóng sự về công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chủ đề 

““Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.” phát sóng trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong tháng 3/2022. Trong đó, tuyên truyền 

mục đích, ý nghĩa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam và các nội dung 

khác về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

trong thời gian qua. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị có liên 

quan. 
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2. Tổ chức Mít tinh  

- Nội dung: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng; trao đổi, thảo luận về chủ đề năm 2022“Kinh doanh trách nhiệm, 

tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”. 

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tháng 3/2021 hoặc tháng 4/2021 

(thời gian tổ chức đảm bảo phù hợp với các điều kiện và yêu cầu của công tác 

phòng, chống dịch bệnh). 

- Địa điểm: thành phố Lạng Sơn. 

- Đối tượng: Dự kiến khoảng 200 người bao gồm cán bộ, công chức, 

viên chức phụ trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện và thành phố, đại diện doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh và cá nhân người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (căn cứ vào tình hình thực 

tế, quy mô tổ chức có thể thay đổi để đảm bảo phù hợp với các điều kiện và yêu 

cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19).  

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý Thương mại. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

3. Tổng kinh phí thực hiện: 90.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Chín 

mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí tổ chức Ngày Quyền người tiêu dùng 

15/3 năm 2022 đã được UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương tại Quyết định 

số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2022; mức chi theo các văn bản quy định hiện 

hành. 

(có Dự toán chi tiết đính kèm). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Quản lý thương mại: 

- Chủ trì phối hợp liên hệ với các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 theo 

nội dung kế hoạch này. 

- Chủ trì tổng hợp, đánh giá và báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh 

kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng 

Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh trước ngày 28/5/2022. 

2. Giao Văn phòng Sở: Thực hiện chế độ chi các nội dung tổ chức hoạt 

động theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với phòng Quản lý thương mại 

tổ chức các hoạt động và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện kế 

hoạch. 

3. Giao các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng KT&HT các huyện, Phòng 

Kinh tế Thành phố: Phối hợp với phòng Quản lý thương mại tổ chức các hoạt 

động triển khai thực hiện kế hoạch này.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 của Sở Công 

Thương./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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