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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng

_______________________

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn 
và là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội. Mọi 
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đều phải được tôn trọng và bảo vệ 
theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tiêu dùng phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh. 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 55/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 
năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phối hợp kịp thời các hoạt 
động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiến hành cung cấp mọi thông tin có liên quan 
theo yêu cầu của các cơ quan có trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng theo điều 34 Nghị định 55/2008/NĐ-CP;

2. Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 55/2008/NĐ-CP và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan, cụ thể:

a) Chủ trì phối hợp các sở, ban ngành tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện 
Nghị định 55/2008/NĐ-CP, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo 
kết quả theo đúng quy định;

b) Phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng thành phố 
tổ chức việc tư vấn, giúp đỡ, hòa giải, giải quyết kịp thời các khiếu nại của người tiêu 
dùng;

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đề xuất các vấn đề có liên quan đến hoạt động 
gắn với nhiệm vụ của Nhà nước của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu 
dùng thành phố.

d) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các cơ quan đơn vị chức năng 
tiến hành kiểm tra kiểm sóat thị trường, xử lý các hành vi vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng;

e) Đề xuất việc bố trí văn phòng và phương tiện làm việc của Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng thành phố để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao.



3. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng thành phố thực hiện 
các hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước quy định tại điều 14 Nghị định 
55/2008/NĐ-CP và những nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng 
đến thương nhân, tư vấn hướng dẫn thương nhân thực hiện đúng quy định của pháp 
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Tư vấn Người tiêu dùng biết cách tự vệ khi mua hàng hóa - dịch vụ; giúp đỡ 
người tiêu dùng thực hiện việc khiếu nại khi quyền lợi chính đáng của người tiêu 
dùng bị thiệt hại;

c) Tổ chức các “Văn phòng khiếu nại” tại các quận, huyện để thực hiện điều 13 
và các nhiệm vụ của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng thành phố 
được quy định tại Chương III, Nghị định 55/2008/NĐ-CP;

d) Tham gia các đoàn kiểm tra khi phát hiện thương nhân vi phạm pháp luật bảo 
vệ người tiêu dùng.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Bố trí kinh phí để Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND quận huyện 

triển khai công tác quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định 
tại Nghị định 55/2008/NĐ-CP;

b) Đề xuất hỗ trợ kinh phí để Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi Người tiêu 
dùng thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại điều 14 Nghị 
định 55/2008/NĐ-CP và điểm 3 chỉ thị này.

5. Các sở, ban, ngành có nhiệm vụ giúp UBND thành phố triển khai thực hiện 
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại điều 
25 và các nhiệm vụ do Bộ chuyên ngành hướng dẫn chỉ đạo theo quy định tại điều 26 
Nghị định 55/2008/NĐ-CP.

6. Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà 
Nẵng (DRT) phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 
tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng; giới thiệu nhân tố điển hình tiên tiến, thông tin cảnh báo kịp thời các hành 
vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể thành phố phối hợp 
triển khai nhiệm vụ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giám sát phát hiện và thông tin 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, 
ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện và báo 
cáo UBND thành phố về kết quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (thông 
qua Sở Công Thương tổng hợp đề xuất)./.

                                              
         CHỦ TỊCH

          Trần Văn Minh


