
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    

Số:          /STC-VP Sóc Trăng, ngày       tháng 11 năm 2021 

V/v hưởng ứng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2022 

 

 

                                         Kính gửi: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và 

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Theo Công văn số 1755/SCT-QLTM ngày 11/11/2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền 

của ngưởi tiêu dùng Việt Nam 2022; 

Theo Kế hoạch số 148/KH-SCT ngày 10/11/2021 của Sở Công Thương 
tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Nhằm xây dựng thói quen tiêu dùng lành mạnh và bền vững; kinh doanh, 

sử dụng các sản phẩm an toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường. Giám đốc 

yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng chuyên môn 

thuộc Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho công chức và người lao động trong cơ 

quan, đơn vị: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 1035/QĐ-

TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam; Quyết định số 1907/QĐ-BTC ngày 21/7/2020 của Bộ Công 

Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai 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 ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công 

tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Kế hoạch số 4073/KH-BCT ngày 

09/7/2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu 

dùng Việt Nam năm 2022; qua đó, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý 

nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát 

triển của địa phương.  

2. Thời gian thực hiện:  

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

và thực hiện trong năm 2022; trong đó tập trung vào tháng của Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh 

doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch 2022, tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

và các mùa diễn ra lễ hội mua sắm hoặc các ngày mua sắm… trên thị trường. 

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

sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2021 (tháng 11), được tập trung tổ chức 

trong tháng 3 năm 2022 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022. 
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3. Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 

năm 2022 là “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, thực hiện 

kết hợp, lồng ghép với các hoạt động triển khai 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 86-KH/TU ngày 02/5/2019 của Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Chỉ 

thị số 30/CT-TW. 

4. Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh được tổ chức để kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của 

các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan nhà 

nước, các doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan đến bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng 

thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp 

phần xây dựng môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh.  

5. Triển khai, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức về vai trò, ý 

nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định, phát 

triển của địa phương; thực hiện lồng ghép, đưa vào hoạt động chuyên môn các 

nội dung tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ quan bằng các 

hình thức, phương thức phù hợp; treo băng rôn hưởng ứng và tuyên truyền trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Căn cứ nội dung Công văn này, đề nghị Chánh Văn phòng, Chánh Thanh 

tra và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai đến toàn thể công 

chức biết để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 

2022./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Ban Giám đốc; 

- Sở Công Thương (để biết); 

- Lưu: VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Dương Thị Kim Thúy 
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