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ye tang cuong sir Iãnh thio cüa Bang và trách nhim quãn 13
cüa Nhà nu*c di v&i cong tác bão v quyn lçri cüa ngtrôi tiêu dung
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Trong nhüng näm qua, cong tác bâo v quyn lçYi ngithi tiêu dung dA diiçyc
Dâng, Nhà nixâc, Mt trn T qu& và doàn th nhân dan quan tam hcm và dat
duçc mt s kt qua bithc du, song vn con nhiu htn ch, yu kern. Quyn lqi
Ca bàn cüa ngixii tiêu dung vn bj xâm phm nghiêm tr9ng, de doa dn si'rc
khoê, an toàn và tInh mang cüa ngutri tiêu dung. Nu tInh trng nay, không sam
dixçic kh.c ph11c, không chi ành hmrng cMn chAt luqng cuc sang cüa nhân dan,
ma cOn suy giám nãng 1irc cnh tranh quc gia, chAt krqng, hiu qua cüa nn
kinh tê và dê 1ai hu qua nng nê cho xA hi, den niêm tin cüa nhân dan dôi vâi
Dâng, Nhà nuac.
Nguyen nhân cña nhUng han ch& yu kern trén có yu t khách quan,
nhi.rng chü yêu là nguyen than chü quan. Cap u, to chrc dãng, chInh quyên các
cAp vâ can b, dãng viên chi.ra nhn thirc dAy dü và lânh dao, chi dao chi.ra sau
sat, quy& 1it. Nàng hrc thirc thi pháp lut, hiu hrc, hiu qua quãn 1 nhà nuOc
cOn nhiu han ch& bAt cp, chua cO giài pháp can ca, h1ru hiu d ngän chn vi
phm và h trq ngithi tiêu dung nâng cao kha näng tir bão v. Cong tác tuyên
truyn, ph bin chIth sách pháp Iut chua dat yêu cAu, hiu qua kern. Thanh
tra, kim tra, h trçi, giãi quyt yêu cAu, khiu nai cüa ngu&i tiêu dung, xü l vi
pham phap luat con nhieu han che. Chua huy d9ng hiçu qua cac nguon lirc va
các t chüc xâ hi tham gia bão v quyn lqi ngu&i tiêu dung. Chisa chü dng,
tIch circ hi nhp, 4n diing kith nghim quc t trong lTnh virc bâo v quyn
lqi cüa nguOi tiêu dung.
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D phát huy nMng kt qua dat dirge, khAc phiic nhüng han ch& yu kern,
nâng cao hiu qua trong cong tác bâo v quyn igi nguO'i tiêu dung, Ban BI thu
yéu cAu các cAp us', t chac dãng, chInh quyn, Mt trn T quc và doàn th
cac cAp thrc hin nghiêm tüc, CO hiu qua các nhirn viii, giái pháp sau:
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1. Tang cu6ng s,r länh dto cüa các cp u, t chüc diâng; phát huy vai trô
tién phong, giám sat cüa chi b, dâng viên trong cong tác bâo v quyên lcii cüa
ngithi tiêu dung.
Bâo v quyn lqi ngu?ii tiêu dung là nhim vii quan trQng, thuông xuyên,
lâu dài, là trãch nhiëm cUa cp u' dâng, chinh quyn, cüa can b, dãng viôn và
cac t chirc trong h th6ng chInh trj và toàn xä hi. Khc phiic trit d tInh trng
thiu trách nhirn, vô cam, thiu quyt 1it cüa tüng ngành, dja phucng, don vj
thrçic phân cong phii trách; có c ch phi hqp cht chê, dng b giia các c
quan, t chüc và dja phuing, trong do cO s phân Cong nhim viii rO rang, ciii th
di vói tüng cp, t1rng ngành trong cong tác bào v quyn lçi nguOi tiêu dung.
Xây dimg tiêu chI dánh giá kt qua thirc hin báo v quyn lqi cüa ngithi
tiêu dung; coi day là mt trong nhing ni dung dánh giá mirc d hoàn thành
nhim vii h&ng nAm cüa cá nhân và t chüc, ngt1t1i dung du các cp ui', t chirc
dãng, ccv quan quân l nhà nuvc.
2. Hoàn thin khuon kM pháp l, th chüc b may chuyên trách, nâng cao
näng l%rc thirc thi pháp 1u.t, bào dam hiu lijc, hiu qua quân 1 nba nuóc di
v&i cong tác báo v quyn lqi ngu?i tiêu dung.
Rà soát, sua di, b sung, hoàn thin h thng chInh sách, pháp lust, tto
hành lang pháp 1 thun lqi và khá näng thirc thi hiu qua cOng tác bâo v quyn
lqi ngthi tiêu dung theo hixOng th6ng nht, dng bO và phU hçvp vOi tp quán
tiéu dung cüa ngixvi dan trong bi cánh hi nhp quc t sir phát trin cüa khoa
hçc, cong ngh và xu huàng phát trin cac giao djch thucvng mai din tü. Cong
khai, minh bach các thông tin lien quan dn tiêu chu.n và ngun gc xut xü
san phm, hang hoá. Hoàn thin ccv ch& chinh sách huy dng các ngun lirc,
nâng cao näng lrc thic thi cüa các ccv quan quail l nhà nu&c và các hi bâo v
quyn lqi ngithi tiêu dung. Tng kt thrc hin Lust Bão v quyn igi ngithi tiêu
dung (2010), trên ccv si do sira di, b sung Lust cho phu hp v&i yêu cu quân
l cüa dt nithc và hi nhp qu& t trong tinh hmnh mcvi.
Xây dirng ccv ch quân l nhà nuàc tMng nht tir Trung ucvng dn dja
phuong, trong ni b các ngành, giüa các ngành, các linh vijc; xác djnh rO vai
trô du m6i, diu tit và giám sat các hoat dng bâo v quyn lçvi ngithi tiêu
dung trên phm vi cá nithc.
Kin toàn h thng các ccv quan quàn l nhà nrncc v bão v quyn lçvi
nguOri tiêu dung ti~ Trung ucvng dn dja phucvng phu hçvp v&i tirih than Nghj quyt
s 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 cüa Ban Chp hành Trung ucvng khoá XII v mt
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s vn d v tip tic di mdi, sAp xp t chüc b may cUa h thng chInh trj
tinh gçn hot dng hiêu liic, hiéu qua. KhAc phiic ngay "khoãng trng" trong
quãn 1 nhà nurc v bâo v quyn lqi ngithi tiêu dung a tAt câ các cAp, các
ngãnh, các dja phiiong. ChInh quyn cac cap, các ngành chii dng, c6 các giâi
pháp bâo v hiu qua quyn lqi ngithi tiêu dung theo thAm quyn, cht'rc näng,
nhim vi.
ChU trQng dào tao, bM di.rô'ng, nâng cao näng hrc, trInh d chuyên môn, do
dirc cong vir, 5' thüc trách nhim cho di ngü can b, Cong chüc tham gia Cong tác
bào v quyn igi ngi.r&i tiêu dung. DAy manh câi each hành chInh, rng diing
Cong ngh thông tin và các thành tim khoa h9c k thut mói trong linh virc nay.
3. DAy math cOng tác tuyên truyM, giáo ditc, ph bin chinh sách, pháp
lut lien quan dn báo v quyn igi cüa ngithi tiêu dung.
Da dang hoá phuong thüc truyn thông, di miii ni dung tuyên truyn,
ph bin, giáo dic chInh sách, pháp 1ut báo v quyn igi ngis?i tiéu dung.
Nâng cao kin thirc, k näng tiêu dung cho toàn xâ hi và tao diu kin thu.n
igi d thirc thi hiu qua các quyn cüa ngui tiêu dung, thAt là di vài di tuig
nguii tiêu dung yu th (tré em, hçe sinh, sinh viên, ng11ii già, phii nft, Cong nhân
nghèo, khu vrc nông thôn, min nüi, biên giói, hái dão, vüng sâu, vüng xa...).
Cong khai, minh bach và thông tin rng räi, day dü bang nhiêu hIth thjrc
phü hçrp dn ngithi tiêu dung v chAt hrgng hang hoá, djch vi và áãnh báo
nhCng nguy c gay mAt an toàn cho ngithi tiêu dung. Nâng eao dao di'rc kinh
doath và hInh thành van hoá tiêu dung an toàn, van mirth, lath manh và phát
trin bn vCrng.
4. Tang cithng cong tác thanh tra, kim tra, giám sat, xr 15' vi pham và h
trq nguai tiêu dung.
Co giâi pháp can co', hiu qua phát hin, ngän chn các hành vi xâm pham
quyn lgi, sue khoé, gay thit hi hoc de doa dn tmnh mang, an toàn cña ng1xi
tiêu dung, dng thai tao diu kin d ngi tiêu dung nâng cao kha näng tir bâo
v. Hoàn thin các ch tài dü rAn de di vâi thong hành vi sai pham áth hithng
dn quyn igi, sirc khoé, tInh mang..., nhAt là d& vâi các hang boa, djch vi thit
yu và các di tl.rgng ngithi tiêu dung yu th. Xây dirng co ch phu hqp d có
kinh phi cho các hoat dng báo v quyn Igi cüa ngiii tiêu dung.
DAy math hoat dng phân tIch, kim djnh, dánh giá, kim soát, không d
luu thông trén thj tru?ng nhüng hang hoá, djch vii không bâo dam chAt krqng
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hoc Co nguy co gay mt an toàn cho ngiRi tiêu dñng. Quy djnh vic tip nhn
và giâi quyt các yeu cu, khiu nai cüa ngithi tiêu dung theo hithng thu titc don
giân, thun tin d nguOri tiêu dung và doanh nghip cO th giãi quyt tranh chip
qua phucmg thüc tr9ng tài vâ toà an; khuyn khIch và tto diu kin thun lqi d
doanh nghip và nguãri tiu dUng giái quy& tranh chp qua phiscing thtc thuong
luçrng, hoà giái. Thng buàc xãy dirng và phát trin các Co ch thun tin, d
dàng tip cn d h trçi ngrnii tiêu dUng cO th nâng cao khã nãng tir bão v.
5. EMy mnh xã hi hoá, nâng cao vai trO, trách nhim cUa các t chirc, Ca
nhân san xut, kinh doanh hang hoá, djch viii và t chirc xã hi trong cong tác
bâo v quyn lçii ngithi lieu dUng.
Xây dirng môi triiOrng kinh doanh lành manh, gn trách nhim cUa doanh
nghip trong thic thi pháp 1ut v bào v quyn 1i ngui tiêu dUng vi vic
nâng cao lçii th canh tranh san phm, hang hoá, djch vii; tao dng lirc nâng cao
näng hrc cnh tranh cUa doanh nghip và canh tranh quc gia. T chüc, cá nhân
san xut, kinh doanh hang hoá, djch viii nghiêm tüc tuân thU các nghTa vi,i di vi
ngithi tiêu dUng, coi day là lçi th ctnh tranh và phát trin doanh nghip.
Tao diu kin d các t chirc xã hi tharn gia bào v quyn lqi ngui tiêu
dUng hInh thãnh, phát trin và hoat dng có hiu qua. Các t chirc cO nhim vi,i
bào v quyn lçri nguôi tiêu dUng thumg xuyên quan tam phân tIch, dánh giá,
phân loai d kjp thi có Co ch, chinh sách d xr l nghiêm minh các tru&ng
hqp vi phm. Dng thai khuyn khich, dng viên các doanh nghip có san
phm, djch vii cht lixqng t&, giá thành hçip l, có uy tIn, thuong hiu trên thj
tr1xng d cung c.p thông tin dn nguii tiêu dUng. Co chInh sách khen thu&ng
kjp thii di vci các t chUc, cá nhân có nhiu dóng gop cho cong tác bào v
quyOn lçii ngLr yi tiêu dUng.
Mt trn T quc Vit Nam, các doàn th tang ciing giám sat di vi
cong tác bâo v ngui tiêu dung.
6. ChU dng, tIch c'rc hi nhp quc t trong các hoat dng hçp tác v bào
v ngiiñ tiêu dUng trong khuôn kh ASEAN và quc t.
Coi tr9ng vic tham gia và thirc hin các thoá thun song phucmg, da
phuong và các diu ithc quc t v bâo v quyn 1çi ngu&i tiéu dUng. Tang
ci.rOng trao di thông tin, kinh nghim, tip can, rng diing, sr diing cO hiu qua
các ngun hrc du tu, h trç, k thut và cOng ngh tiên tin cUa các nucc, các
t chUc qu& t; tirng bi.râc M trçY k thu.t, chuyén gia di vâi mt so niiâc
trong khu virc ASEAN và quc t.
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Quan tam hqp tác vói các nixâc có kim ngch thxcmg mi, s hrqng du
khách qua 1i, ngun v6n d.0 tu lan hoc có nhiu hot d)ng giao lixu nhân dan
v&i Vit Nam; xây dirng eu ch giãi quy& tranh chap ngu&i tiêu ditng xuyen
biên giài. Tang cu&ng h trçi, hçp tác giãi quy& các tranh chap nhm báo v
ngi1i tiêu dUng Vit Nam; thUc d.y sir tin tu&ng cUa ngui tiêu dUng các nithc
d6i v&i san phrn, djch vii, môi trtthng du tis, kinh doanh ti Vit Nam.
7. T chirc thisc hién
Các tinh us', thành u, ban dâng, ban can sr dáng, dâng doàn, dáng u'
trirc thuc Trung uong t chirc nghiên efru, quán trit Chi thj tai can b, dãng
vién, tuyên truyên sâu rng trong mçn tAng lap nhân dan và xây dirng chtxcng
trInh, k hoich thi/c hin Chi thj.
Dãng doân Quc hi, Ban can sr dãng ChInh phU länh dao, chi dao hoãn
thin h thng pháp lut và tang cuông giám sat vic thi hành pháp lu.t trong
1mb vrc báo v quyn 1çi ngixi tiêu dUng. Tnrac mat, süa d,i, b sung Lust
Bâo v quyn lçi nguvi tiêu dUng và các van ban lien quan.
Ban Tuyên giáo Trung uang chU tn, pMi hcip v&i Ban can sr dãng B
Cong Thucing vã các co quan có lien quan th chirc tuyên truyn vic thirc hin
Chi thj.
Ban can si,r dáng B Cong Thuong chU tn, phi hqp vói Ban Kinh té
Trung lxYng và các c quan có lien quan thu&ng xuyên theo dOi, kim tra, don
dc và h.ng näm báo cáo Ban BI this kt qua thirc hin Chi thj nay.
Chi thj nay disc ph bin, quán trit dn chi b.

Noi nh.n:
- Các tinh u, thành ur,
- Các ban dang, ban can sir dãng,
dãiig doàn, dãng u' trrc thuc Trung lrang,
- Các dãng u' don vj sir nghip Trung twng,
- Các dông chi U viên
Ban Chap hânh Trung trong,
- Lixu Vn phOng Trung i.nmg Dãng.
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