
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 11 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 11732/KH-UBND ngày 08/12/2017 của UBND
tỉnh về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên
truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Chủ đề tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt

Nam (15/3) năm 2018: “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.
- Phổ biến các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

như: 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 nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn
xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xem nội dung chi tiết
các văn bản tại địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-1035-QD-
TTg-2015-Ngay-Quyen-cua-nguoi-tieu-dung-Viet-Nam-281531.aspx;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=98755.

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam; vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tham gia
các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

- Biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng, đồng thời phê phán các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Đưa tin phản ánh Lễ phát động và các hoạt động vì quyền lợi của người
tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số
11732/KH-UBND của các cơ quan, đơn vị tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 12/3 đến ngày 25/3/2018.
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2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Ngày 15 tháng 3 – Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.
- 1800.6838 – Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng miễn phí trên toàn

quốc.
- Kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, rõ ràng.
- Người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức

khỏe, tài sản.
- Tiêu dùng an toàn để bảo vệ chính mình.
- Không tiêu dùng hàng hóa có hại cho sức khỏe và môi trường.
- Thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ để

đảm bảo an toàn cho mình.
- 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.
- Vì mình và vì mọi người – Người tiêu dùng hãy hành động khi quyền lợi

bị vi phạm.
- Thương lượng và hòa giải là các phương thức hiệu quả để giải quyết

tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh

doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững.
- Không sử dụng phẩm màu, các chất phụ gia, hóa chất độc hại ngoài

danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
3. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Công Thương (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.

Phạm Duy Lộc
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