
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Triển khai các hoạt động                

hưởng ứng Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2019                 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Kạn, ngày      tháng 02 năm 2019 

                              Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của 

người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai 

thực hiện hiệu quả Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về các quy định của 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 

1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 

và các văn bản liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đăng tải 

tin bài về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – Ngày 15/3 trên Trang 

Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Giao Văn phòng Sở tổ chức treo băng zon với chủ đề “Kinh doanh lành 

mạnh - Tiêu dùng bền vững”. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người 

tiêu dùng Việt Nam năm 2019, tổng hợp báo cáo Sở Công thương trước ngày 

15/5/2019. 

Với nội dung trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HH (03b). 

 

GIÁM ĐỐC 

                      Nông Văn Kỳ 
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