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KẾ HOẠCH 

Triển khai “Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trên địa bàn  

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025” năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 3620/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công 

Thương phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; 

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; Kế hoạch số 31/KH-SCT ngày 

25/02/2021 của Sở Công Thương triển khai Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025. Sở Công Thương xây 

dựng Kế hoạch triển khai Đề án năm 2022 cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì người tiêu dùng của doanh nghiệp, 

góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng, kinh doanh lành mạnh, bền vững. Tạo 

điều kiện, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của 

mình đối với người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. 

Bên cạnh đó, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng giá trị thương hiệu và định hướng 

để người tiêu dùng có thể lựa chọn những hàng hóa, dịch vụ chất lượng, an toàn, 

lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín và giảm thiểu tác hại tới môi trường.  

Thông qua công tác đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức mới, phóng sự 

tuyên truyền giúp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về 

Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và cũng qua đó người tiêu dùng 

được phản ánh thực trạng hoặc đóng góp ý kiến về chất lượng hàng hoá, dịch vụ, 

phong cách phục vụ, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp và được thụ hưởng 

các quyền, lợi ích cao hơn khi sử dụng các hàng hoá, dịch vụ của các doanh 

nghiệp tham gia vào chương trình. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung thực hiện 

1.1. Tổ chức Hội nghị tập huấn 

* Chuyên đề 1: Giới thiệu, tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng (Sửa đổi). 

* Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí cho Doanh nghiệp khi 

tham gia Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. 

* Chuyên đề 3: Giới thiệu quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách 

nhiệm của doanh nghiệp với người tiêu dùng. 
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- Thời gian: 01 ngày trung tuần tháng 10 (thời gian cụ thể Ban Tổ chức sẽ 

có Giấy mời sau); 

- Địa điểm: Nhà khách Tỉnh ủy. 

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

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

- Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 200 người, bao gồm: 

+ Lãnh đạo các cơ quan và 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, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

+ Đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cá nhân người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn: Báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị 

tập huấn là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lý luận và thực tiễn đang 

công tác tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương và 

mời một số diễn giả, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác Bảo vệ 

người tiêu dùng để cùng trao đổi, thảo luận. 

1.2. Xây dựng phóng sự 

Xây dựng phóng sự tuyên truyền và phát sóng trên Đài phát thanh và 

truyền hình tỉnh nhằm giúp các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về 

trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; việc tuân thủ chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại 

doanh nghiệp (cụ thể: Phóng sự nâng cao trách nhiệm, tích cực vào cuộc triển 

khai có hiệu quả các hoạt động trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian 

vừa qua...) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức Hội nghị 

- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng);  

- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại của đại biểu: Do các cơ quan, đơn vị cử đại biểu 

chi trả theo quy định hiện hành 

2. Kinh phí xây dựng phóng sự tuyên truyền: 20.000.000đ (Hai mươi 

triệu đồng) 

Kinh phí được chi từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình “Doanh 

nghiệp vì người tiêu dùng” tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Quyết định số 2399/QĐ-

UBND ngày 10/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022) 

(Có dự toán kinh phí kèm theo) 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh 

- Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

truyền thông, quảng bá cho Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn và xây dựng 

phóng sự theo các nội dung tại Mục II của Kế hoạch này. 

2. Phòng Quản lý Thương mại 

- Chủ trì, tham mưu xây dựng nội dung và dự toán chi tiết thực hiện các 

nhiệm vụ của Kế hoạch;  

- Hội nghị tập huấn: Phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu 

dùng (Bộ Công Thương), Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan liên 

quan tổ chức Hội nghị tập huấn. 

- Chủ trì, phối hợp đơn vị truyền hình và các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh xây dựng phóng sự. 

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

quả triển khai. 

3. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thương mại tổ chức đón tiếp, phát 

tài liệu cho các đại biểu tới dự Hội nghị tập huấn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

khác để tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Hướng dẫn, thực hiện rà soát và trình thanh quyết toán các nội dung tổ 

chức Hội nghị tập huấn, xây dựng phóng sự theo đúng quy định.   

4. Các phòng chuyên môn, 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 có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025” năm 2022 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Phòng KT&HT các huyện, Phòng KT thành phố; 

- Văn Phòng Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Liễu Anh Minh 
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