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THÔNG BÁO
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng
“Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam”
Thực hiện Công văn số 326/SCT-QLTM, ngày 24/02/2017 của Sở Công
thương tỉnh Bình thuận về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền
của Người tiêu dùng Việt Nam”.
Nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 với
chủ đề “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” và có hành động thiết thực, ý nghĩa cho
người tiêu dùng Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp tạo sức loan tỏa trên phạm
vi cả nước theo chỉ đạo của Bộ Công thương và UBND tỉnh. Qua đó, nâng cao
trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh.
UBND huyện Phú Quý đề nghị UBND các xã, các doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các xã phối hợp với các doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tại
các Chợ, cửa hàng, đại lý và tại trụ sở của các doanh nghiệp; kêu gọi các doanh
nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tổ chức các chương trình hoạt động tri ân người
tiêu dùng: Hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ tư vấn sử dụng sản phẩm an toàn tiết
kiệm, giảm giá, khuyến mại và các hoạt động tri ân khác.
2. Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tổ chức các hoạt động
tri ân người tiêu dùng, chương trình khuyến mại hàng Việt như: “Ngày hàng Việt”,
“Tuần hàng Việt”, giới thiệu các sản phẩm Việt nhằm gây ấn tượng đối với người
tiêu dùng, nhất là tại các của hàng chuyên doanh của các doanh nghiệp.
3. Thời gian tổ chức thực hiện
- Thời gian thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại chợ, các cửa hàng, đại lý
và trụ sở của các doanh nghiệp từ ngày 13/03/2017 đến ngày 20/3/2017.
- Thực hiện tổ chức các chương trình khuyến mại hàng Việt trong khoảng
thời gian từ ngày 10/3/2017 đến hết tháng 3/2017.
- Nội dung tuyên truyền gồm:
- Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.
- Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng – Bí quyết kinh doanh và lợi thế cạnh
tranh của doanh nghiệp Việt.
- Người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe,
tài sản.
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- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ doanh nghiệp chân chính.
- Ngày 15 tháng 3 – Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
- Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường.
- Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ để đảm
bảo an toàn cho mình.
- Vì mình và mọi người – Người tiêu dùng hãy hành động khi quyền lợi bị vi
phạm.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh
doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững.
UBND huyện đề nghị UBND các xã, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh
doanh trên địa bàn huyện quan tâm, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương (B/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế;
- Đài truyền thanh-TH huyện (thông báo);
- Website huyện (đăng tải);
- UBND các xã (thông báo).
- Lưu: VT, (PKT).
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