
  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
HUYỆN ỦY HÀM THUẬN BẮC
                          *                                  Hàm Thuận Bắc, ngày 26 tháng 4 năm 2019
              Số 159-KH/HU

KẾ HOẠCH
triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
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
-----

Thực hiện  Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng 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, Ban Thường
vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên,
lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống
chính trị, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

- Tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cơ
quan chức năng; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức xã hội và trách nhiệm
của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng môi
trường sản xuất kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho
người tiêu dùng, góp phần ổn định xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng,
Nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt sâu kỹ nội dung
Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 131-KH/TU
ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 30-
CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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 này, tạo chuyển biến về nhận thức và hành
động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cộng đồng doanh nghiệp trong việc
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và sự phối hợp giữa các cơ
quan chức năng, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp về công tác bảo vệ quyền
lợi của người tiêu dùng. Đổi mới, đa dạng nội dung, phương thức tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo điều kiện, hỗ trợ người tiêu dùng nâng cao khả
năng tự bảo vệ bản thân trong tiêu dùng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng:

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, quán triệt phổ biến tuyên truyền cho
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của
Đảng, quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị thuộc cấp mình thực hiện tốt trách nhiệm quyền hạn được Nhà nước quy
định.

2. UBND huyện:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm trong
công tác quản lý Nhà nước đối với quyền lợi người tiêu dùng. Chỉ đạo các ngành
liên quan của huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tuyên
truyền, vận động doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người dân xây dựng môi
trường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh và nâng cao khả năng tự bảo vệ
bản thân trong tiêu dùng. 

- Chỉ đạo các ngành liên quan của huyện và  UBND các xã, thị trấn tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhập lậu,
các loại bánh kẹo, mức, thực phẩm, không bảo đảm an toàn thực phẩm,… để bảo
vệ quyền lợi, bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng. Chú ý các loại bánh,
kẹo, nước uống và các loại thực phẩm bày bán trong các trường học trên địa bàn
huyện.

- Chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với các cơ quan chức
năng của tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện cân, đong,
đo, đếm trên địa bàn huyện, nhất là tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cửa hàng
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, các phương tiện cân, đong tại các chợ
xã, thị trấn…, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi gian
lận thương mại nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. 
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- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn để người tiêu dùng biết cách sử dụng cân
đối chứng tại các chợ trên địa bàn huyện để kiểm tra lại trọng lượng hàng hóa đã
mua  (thịt, cá, đường, trái cây,…); đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ tiểu
thương chấp hành tốt việc kiểm định các phương tiện đo và thực hiện công khai,
chính xác việc cân, đong, đo, đếm trong buôn bán, kinh doanh hàng hóa.

3. Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các
doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhận thức rõ vai trò, trách
nhiệm của mình đối với việc bảo vệ sức khỏe của cộng đồng xã hội, thấy rằng
người sản xuất, kinh doanh cũng đồng thời là người tiêu dùng, từ đó nâng cao chất
lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng; hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng phải biết lựa chọn hàng
hóa, dịch vụ phù hợp, đáp ứng nhu cầu  (bảo vệ được sức khỏe, an toàn khi sử
dụng,…), để tránh mua phải các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,…

4. Các ngành có liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn: Tăng
cường công tác phổ biến, giải thích, hướng dẫn để người tiêu dùng biết cách sử
dụng cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn xã, thị trấn để kiểm tra lại trọng lượng
hàng hóa đã mua; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương chấp hành
tốt việc kiểm định các phương tiện đo theo quy định và thực hiện công khai, minh
bạch, chính xác việc cân, đong, đo, đếm trong buôn bán, kinh doanh hàng hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. UBND huyện, Mặt trận, đoàn thể huyện, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế
hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch này và gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy qua
(Văn phòng Huyện ủy) trước ngày 30/5/2019.

2. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch
này, thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện
ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:       T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Tỉnh ủy,                    PHÓ BÍ THƯ
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Mặt trận TQVN và các đoàn thể huyện, 
- Các ban, ngành thuộc huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,                                                               Võ Văn Thanh
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. Dương-77                                                        
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