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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ  

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;  

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 140/TTr-SCT ngày 

05/5/2022 (sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan và Báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 115/BC-STP ngày 28/4/2022) và Văn 

bản số 916/SCT-QLTM ngày 20/6/2022 (sau khi tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ủy 

viên UBND tỉnh). 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp thực hiện các 

hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2022. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Võ Trọng Hải 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh  
 

(Kèm theo Quyết định số           /2022/QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2022 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương 

thức và trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn (sau gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).  

b ) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp Hà 

Tĩnh. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý 

1. Quan hệ phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng giữa các đối tượng quy định tại Điều 1 Quy chế này phải tuân thủ đúng 

pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo hỗ trợ lẫn 

nhau, tránh chồng chéo, buông lỏng. 

2. Công tác phối hợp trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được 

thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả, công bằng, minh bạch; không được xâm 

phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh và tổ chức, cá nhân khác; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người tiêu 

dùng phải được thực hiện kịp thời; không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài; đảm 

bảo các nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định của phát 

luật. 
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Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Phối hợp trong trao đổi thông tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và các thông tin về sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp; trao đổi thông tin 

trong quá trình xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị. 

2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn kiến thức, kỹ năng và nâng 

cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công khai, minh bạch và thông 

tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng 

hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. 

Huy động nguồn lực nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực cho 

cơ quan, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

3. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; hỗ trợ 

người tiêu dùng trong việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá 

nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định; giám sát, xử lý vi phạm pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng quy định pháp luật. 

4. Phối hợp trong công tác điều tra xử lý xác minh hành vi vi phạm quyền lợi 

người tiêu dùng khi có tranh chấp phát sinh hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp giữa 

người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

5. Phối hợp thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện quản lý Nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 4. Phương thức phối hợp 

1. Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ 

chức thực hiện; các cơ quan khác có trách nhiệm tham gia phối hợp theo phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

2. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp theo dõi, giải quyết các 

công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. Gửi danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối của cơ quan, đơn vị mình về Sở 

Công Thương để phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin trong quá trình xử lý các vấn 

đề liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị. 

3. Để đảm bảo công tác phối hợp kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin 

qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc bằng các phương 

tiện thông tin liên lạc. 

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, trường hợp phát hiện tổ chức, 

cá nhân có hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý 

của mình, thì đơn vị thanh tra, kiểm tra, kiểm soát có trách nhiệm thông báo cho cơ 

quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định pháp luật. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 5. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, đơn vị thực hiện các 

nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

2. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin kịp thời về chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu 

dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền 

thông. 

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa 

phương theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định 

số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của 

pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Trong quá trình giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trường 

hợp cơ quan có thẩm quyền xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính hoặc vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì 

chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan đó giải quyết và nêu rõ trong văn bản trả lời người 

tiêu dùng. 

6. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm quy định về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do các cơ quan, đơn vị chuyển đến. 

7. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên 

quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách 

để phối hợp quản lý. 

8. Công bố danh sách tổ chức cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo 

quy định.  

9. Định kỳ hằng tháng, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện cung 

cấp danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đối với vụ 

việc vi phạm liên quan từ hai huyện trở lên (nếu có) gửi Sở Công Thương để tổng 

hợp, công bố theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và Điều 23 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ. 

10. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với 

tình hình thực tế trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
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11. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, bảo vệ thông tin 

cá nhân của người tiêu dùng. 

Điều 6. Sở Công Thương 

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức triển khai thực hiện công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật. Chủ trì rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao và một số lĩnh vực khác 

theo quy định của pháp luật. 

d) Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ 

người tiêu dùng cấp huyện thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

e) Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

g) Tham mưu UBND tỉnh quản lý hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng của tổ chức xã hội; tạo điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng hoạt động; thẩm định các đề án, kế hoạch hoạt động của tổ chức xã 

hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định giao thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước; giám sát việc 

thực hiện các nhiệm vụ khi giao cho tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện. 

h) Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động hòa giải của tổ chức hòa giải tranh 

chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương theo quy 

định của pháp luật. 

i) Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 

địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định. 

Điều 7. Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường 

và các lĩnh vực được phân công về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy 

định của pháp luật. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc 

thanh tra, kiểm tra về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 
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hàng hóa theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền. 

3. Công khai minh bạch các thông tin liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa. Cảnh báo những 

nguy cơ có thể gây mất an toàn hoặc thiệt hại cho người tiêu dùng về phương tiện đo, 

phép đo, hàng đóng gói sẵn và chất lượng sản phẩm hàng hóa theo phân công, phân 

cấp quản lý. 

4. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện kiểm định 

phương tiện đo tại các chợ, trung tâm thương mại, điểm bán buôn, bán lẻ trên địa 

bàn. Phối hợp với UBND cấp huyện, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng kiểm tra 

và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Ban quản lý các chợ và trung tâm 

thương mại trong xây dựng và sử dụng Điểm cân đối chứng. 

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh 

vực ngành quản lý. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoạt động 

kiểm tra, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng theo chức năng, nhiệm 

vụ của ngành. 

3. Trao đổi, cung cấp thông tin tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và giám sát xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực ngành 

quản lý. 

Điều 9. Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực của ngành. 

2. Cung cấp thông tin, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và giám sát xử lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đối với các tổ chức cá nhân 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, trong lĩnh 

vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trao đổi cung cấp 

thông tin, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát xử lý vi 

phạm quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và hệ thống 

thông tin cơ sở, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu dùng, đặc biệt đối với các giao dịch thương mại điện tử, giao dịch qua các trang 

mạng xã hội. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo 

vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 
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3. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cập nhật, cung cấp 

thông tin kịp thời về các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, 

cá nhân cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền cảnh báo người dân. 

Điều 11. Sở Tài chính 

1. Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, bố trí kinh phí cho 

hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với Sở 

Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí cho các 

tổ chức xã hội cấp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ 

của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá; theo dõi sát diễn biến giá cả thị 

trường trên địa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh các giải pháp bình ổn thị trường theo quy định. 

Điều 12. Sở Tư pháp 

1. Phối hợp rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, 

pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi có hiệu quả công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ. 

2. Hỗ trợ, tư vấn pháp lý và hỗ trợ chuyên môn tư pháp khi được tham vấn cho 

các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội, Hiệp 

hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 13. Công an tỉnh 

1. Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về đảm bảo an ninh trật 

tự trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; điều tra, kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

4. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn cùng cấp trong việc điều tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện 

và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. 

Điều 14. Cục Quản lý thị trường tỉnh 
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1. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. 

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi vi phạm 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

3. Kết hợp với công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành 

chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị để lồng ghép 

tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

4. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để Sở Công Thương, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

Điều 15. Cục Hải quan tỉnh 

1. Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong công 

tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, công tác đấu tranh phòng 

chống vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; đặc biệt là nhóm các mặt hàng 

cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng; 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

2. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động thương 

mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và 

phòng chống ma túy của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng.  

Điều 16. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh  

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tố giác các hoạt động vận 

chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. 

2. Chỉ đạo các đơn vị trên các tuyến biên giới phối chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 

các vụ việc liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa hóa trái phép qua biên 

giới, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Điều 17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh 

1. Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh. 

2. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, bài viết để tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường 

tuyên truyền trong tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam 15 tháng 3”. Phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm 

pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình thức xử lý của cơ 

quan có thẩm quyền để người tiêu dùng biết. 
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3. Thực hiện quy định tại Điều 13 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 18. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm chính về thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn theo quy định. Quyết định giao đơn vị đầu mối thực hiện quản lý 

Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý. 

2. Đơn vị đầu mối thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng của Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Thực hiện việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 

quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP 

ngày 27/10/2011 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng hoạt động trên địa bàn huyện mình quản lý. 

c) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý theo thẩm quyền đối với các chợ, 

trung tâm thương mại trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng 

hóa, sử dụng dịch vụ tại các địa điểm này. 

d) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua hàng hóa, sử 

dụng dịch vụ của các cá nhân hoạt động thương mại ngoài phạm vi chợ, trung tâm 

thương mại. 

đ) Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và Điều 23 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP. 

e) Báo cáo kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn huyện theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

cấp trên. 

g) Các trách nhiệm khác quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và chỉ đạo các ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương 

mại trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 99/2011/NĐ-CP. 

h) Thực hiện việc quản lý Nhà nước về các hoạt động thương mại của cá nhân 

hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh 

doanh tại địa phương theo hướng dẫn và phân cấp của cơ quan quản lý Nhà nước cấp 

trên theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 

của Chính phủ. 

3. Tạo điều kiện thành lập, duy trì hoạt động, quyết định giao nhiệm vụ cho 

các tổ chức xã hội cấp huyện thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về 

bảo vệ quyền lợi người trên địa bàn và hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức này để thực 

hiện nhiệm vụ.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-39-2007-nd-cp-ca-nhan-hoat-dong-thuong-mai-doc-lap-thuong-xuyen-khong-phai-dang-ky-kinh-doanh-17030.aspx
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4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 

20 Quy chế này.  

Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật, cụ thể như sau: 

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các Ban quản lý chợ, thương nhân kinh 

doanh chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện nội quy đã được 

phê duyệt.  

b) Quản lý, kiểm tra hoạt động của các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, 

thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh hoạt động trên địa bàn xã ngoài phạm 

vi chợ, trung tâm thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh về thương mại, quản lý 

thị trường, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong việc quản lý, 

kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn. 

d) Xử lý các vi phạm về bảo vệ người tiêu dùng theo thẩm quyền và theo quy 

định của pháp luật. 

đ) Tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân hoạt động kinh 

doanh trong phạm vi chợ, trung tâm thương mại. 

2. Quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại độc 

lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn quy định tại Điều 8 

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ. Kiểm tra, giám sát, chỉ 

đạo các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký 

kinh doanh trên địa bàn thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 4 Nghị định số 

99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ. 

3. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân có nội dung 

liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các chợ, các cơ sở thương mại 

trên địa bàn. 

4. Thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người dân trên địa bàn. 

Điều 20. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 

1. Hàng năm xây dựng các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Báo cáo Sở Công Thương khi thực hiện các 

hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 

30/3/2022 của UBND tỉnh về giao Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thực 

hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước. 

2. Xây dựng quy định việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của 

người tiêu dùng theo hướng thủ tục đơn giản, thuận tiện để người tiêu dùng và doanh 

nghiệp có thể giải quyết tranh chấp qua phương thức trọng tài và tòa án; khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người tiêu dùng giải quyết tranh 

chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-39-2007-nd-cp-ca-nhan-hoat-dong-thuong-mai-doc-lap-thuong-xuyen-khong-phai-dang-ky-kinh-doanh-17030.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
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3. Tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, tham gia hỗ trợ người tiêu dùng, tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị của người tiêu dùng. Tổ chức thương lượng, hòa giải, tuyên truyền 

vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. Yêu cầu cơ quan Nhà nước giải quyết các vụ việc liên quan đến bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý Nhà nước về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện (nơi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, 

dịch vụ) giải quyết các vụ việc liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi 

phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, 

cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích 

của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng. 

5. Cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa dịch vụ. 

Điều 21. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

1. Tuyên truyền cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

2. Phối hợp giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, tổ 

chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khi có yêu cầu. 

Điều 22. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. 

2. Tiếp nhận và xử lý thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan 

đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh: 

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; tư vấn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

b) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam” 15/3 hàng năm. 

c) Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh 

nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng 

cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Vận động các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với 

người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp. 

d) Nghiên cứu, khảo sát về hàng hóa, dịch vụ; thu thập, tổng hợp ý kiến phản 

ánh, thông tin, cảnh báo người tiêu dùng trong mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ. 

4. Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về những chủ 

trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm phát triển công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Khen thưởng và kỷ luật 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy chế này được khen thưởng 

theo Luật Thi đua khen thưởng hiện hành. Các trường hợp vi phạm, tùy theo tính 

chất mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Chế độ báo cáo 

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân liên quan tổng hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, gửi Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương theo thời gian 

quy định tại điểm a, điểm c Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 

04/05/2020 của UBND tỉnh quy định về chế độ báo cáo định kỳ. 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá 

nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm tổ chức, triển 

khai thực hiện Quy chế này. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn được phân công các cơ 

quan chức năng, Hội, Hiệp hội tổ chức tổng kết các nội dung phối hợp theo Quy chế 

này hàng năm hoặc tổng kết theo chuyên đề, chương trình công tác cụ thể. 

3. Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm thực hiện, đôn 

đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế này. Tổng hợp, 

báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý Nhà nước, 

kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh.  

4. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy chế này bị thay thế hoặc 

sửa đổi bổ sung thì sẽ áp dụng theo quy định văn bản mới ban hành. 

5. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế./. 
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