ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86 /KH-UBND

Bắc Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trên địa bàn huyện Bắc Yên
Căn cứ Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn
La về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 21/01/2019 của B an B í thư v ề tăng cường
lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác b ảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng;
Căn cứ Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La v ề
việc nâng cao trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 18/3/2021 của U B ND tỉnh Sơn La
về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La
năm 2021.
UBND huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý Nhà nước đối với
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Bắc Yên như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. Phát huy vai trò tiên phong, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động, các
doanh nghiệp, Hợp tác xã và nhân dân về nội dung của Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 21/01/2019 của B an B í thư
về tăng cường lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó xác định trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện có hiệu quả.
Nâng cao nhận thức của các tổ chức, tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện về công
tác bảo vệ quyền của người tiêu dùng.
2. Yêu cầu
Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động của
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hoàn thiện các quy định của mỗi ngành, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hằng năm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch trong công tác b ảo vệ quyền lợi
của người tiêu dùng của các cơ quan, đơn vị , các ban ngành, đoàn thể.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác chỉ đạo
Bám sát nội dung Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực
hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đ ạo của
Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng.
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công tác bảo vệ quyền người tiêu dùng ở
các cơ quan, đơn vị; triển khai các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ quyền
người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý.
Triển khai lồng ghép các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng v ới cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động về phòng chống
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện và các hoạt động khác.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung, phổ biến chính sách
pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hội nghị, hội thảo; xây dựng các bài
viết, phóng sự truyền hình để chuyển tải thông tin chính sách, pháp lu ật. Tổ chức hiệu
quả các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng V iệt N am(15 tháng 3)
hằng năm.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối
với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý sẽ phải gánh chịu nếu xảy ra vi phạm.
Tăng cường cung cấp thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho người
tiêu dùng nhất là đối với đối tượng tiêu dùng yếu thế (trẻ em, người già, phụ nữ và người
tiêu dùng khu vực nông thôn các bản vùng sâu, vùng xa..)
Lồng ghép vào chương trình ngoại khóa và chương trình giảng dạy kỹ năng sống
của các trường với những tình huồng kiến thức thực tế để hướng dẫn học sinh tiêu dùng
có chọn lựa, chú ý đến an toàn thực phẩm, hiểu được các quyền lợi của người tiêu dùng
và hình thành kiến thức tự bảo vệ bản thân khi tiêu dùng.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và quyền lợi người
tiêu dùng
Xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm
quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng.
Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm soát phòng ch ống
gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn huyện.
Xây dựng các kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động
kiểm tra kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, chú trọng lĩnh vực an
toàn thực phẩm, đo lường chất lượng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến
các tổ chức, cá nhân về quyền lợi của người tiêu dùng. Tổ chức hiệu quả các hoạt động
hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng (15 tháng 3) hằng năm.
2. Trung tâm Y tế huyện
Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo ATTP tại các cơ
sở kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền. K iểm tra
chặt chẽ các mặt hàng thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý, xử lý các hành vi vi
phạm thuộc thẩm quyền.
3. Đội quản lý thị trường số 04
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém
chất lượng; tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của
người tiêu dùng.
4. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa
Xây dựng các phóng sự, bài đưa tin, mục đích tuyên truyền chính sách, pháp lu ật
về quyền lợi của người tiêu dùng. Nêu cao tinh thần tập thể đấu tranh chống gian lận
thương mại, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
5. UBND các xã, thị trấn
Tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn
về quyền lợi của người tiêu dùng, hướng dẫn, chuyển tải kiến thức, kỹ năng nhận biết về
chất lượng của các sản phẩm cho nhân dân; vận động các hộ kinh doanh trên địa bàn
đăng ký cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP.
Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn của UBND huyện Bắc Yên. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như mục III;
- Lưu: VT, KTHT (Dũng).
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