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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
     ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/2021/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích,  

ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm  
nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trên ñịa bàn  

tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/2020/NQ-HðND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 
HðND tỉnh quy ñịnh một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 
thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/NQ-HðND ngày 14 tháng 10 năm  2021 của 
HðND tỉnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số 
20/2020/NQ-HðND ngày 23/12/2020 của HðND tỉnh quy ñịnh một số chính sách 
khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2021-2025; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Quy ñịnh các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích 
và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai ñoạn 2021-2025 (phụ lục kèm theo). 
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ðiều 2. Thẩm quyền, trình tự thủ tục phê duyệt hỗ trợ liên kết 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ các dự án/kế hoạch liên kết do chủ trì 

liên kết xây dựng ñể triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản phẩm 
trên ñịa bàn của 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên hoặc các dự án có tổng kinh phí 
hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước từ 3 tỷ ñồng trở lên.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 
phê duyệt hỗ trợ các dự án/kế hoạch liên kết có phạm vi thực hiện giới hạn trong 
một huyện, thị xã, thành phố và có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 
dưới 3 tỷ ñồng. 

3. Về hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết: Thực hiện theo quy ñịnh tại 
ðiều 12, Chương III, Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2021. 
ðiều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu cần ñiều chỉnh, bổ sung các ngành hàng, sản phẩm 
ngoài danh mục nêu trên, các ñịa phương báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh./. 
 
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Hải Minh 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM KHUYẾN KHÍCH,  
ƯU TIÊN ðƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ðỊNH SỐ 98/2018/Nð-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 67/2021/Qð-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)   

 

TT Danh mục 

I  Trồng trọt 

1  Cây lương thực 

1.1 Lúa: Giống lúa, lúa thương phẩm nhóm chất lượng (ưu tiên lúa sản xuất ñạt tiêu 
chuẩn VietGAP, hữu cơ và GlobalGAP).  

1.2  Nếp các loại: Nếp giống, nếp thương phẩm. 

1.3  Ngô: Ngô giống, ngô thương phẩm. 

2  Cây có bột 

2.1  Khoai lang. 

2.2  Sắn. 

3  Cây công nghiệp ngắn ngày 

3.1  Lạc (ñậu phụng): Lạc giống, lạc thương phẩm. 

4 Cây rau, củ quả: Các loại rau ăn lá, củ, quả (sản xuất ñạt tiêu chuẩn GlobalGAP, 
VietGAP, hữu cơ). 

5 Cây dược liệu: Theo danh mục 12 loài cây dược liệu ưu tiên phát triển  theo Quyết 
ñịnh số 1622/Qð-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc 
phê duyệt ðề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với 
Chương trình mỗi xã một ở tỉnh Thừa  Thiên Huế ñến năm 2030. 

6 Cây ăn quả: Chuối, Mít, Thơm, Bưởi (ñỏ, cốm, da xanh,…),  Thanh trà, cam, quýt,   
chanh, sầu riêng. 

    7  Cây khác: Cây sen. 

8  Nấm: Nấm dược liệu, nấm thực phẩm. 

II  Chăn nuôi 

1  Gia súc: Bò, lợn.  

2  Gia cầm: Gà (thịt, trứng), vịt (thịt, trứng).  

III  Thủy sản 

1  Nhóm giáp xác: Cua, tôm sú, tôm thẻ. 

2 Các loại cá: Cá trắm, thác lác, chình, dìa, nâu, ñối, chẻm, mú, vẫu, hồng mỹ, ñiêu hồng,
rô phi, kình, bớp. 

3  Nhóm ñộng vật thân mềm: Sò huyết, hàu, ốc hương. 

IV  ðộng vật lưỡng cư: Ếch. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 2916/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 11 năm 2021 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc tổ chức lại các Phòng chuyên môn tại các ñơn vị sự nghiệp  

công lập thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 19/2021/Qð-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo 
Quyết ñịnh 07/2016/Qð-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh và tổ 
chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Tổ chức lại các Phòng chuyên môn tại các ñơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội như sau: 

1. Trung tâm Bảo trợ xã hội 
- ðổi tên “Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán” thành “Phòng Hành chính - 

Tổng hợp”; 
- ðổi tên “Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe” thành “Phòng Y tế - Phục hồi chức năng”; 
- Hợp nhất phòng Phòng Giáo dục - Dạy nghề và Phòng Bảo vệ thành “Phòng 

Giáo dục - Dạy nghề - Quản lý ñối tượng”. 
2. Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công 
- ðổi tên “Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp” thành “Phòng Hành chính - 

Tổng hợp”.  
- Hợp nhất “Phòng Y tế - Phục hồi chức năng” và “Phòng Dinh dưỡng - Chăm 

sóc - Phục vụ” thành “Phòng Y tế và Cấp dưỡng”.  
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3. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em  

- Hợp nhất “Phòng Tiếp nhận, quản lý và chăm sóc” và “Phòng Y tế - Phục hồi 
chức năng, dạy nghề” thành “Phòng Quản lý, chăm sóc và dạy nghề”. 

- ðổi tên phòng “Phòng Công tác xã hội và phát triển cộng ñồng” thành “Phòng 
Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em”. 

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

- ðổi tên “Phòng Tổng hợp Kế hoạch - Tài vụ” thành “Phòng Hành chính - 
Tổng hợp”. 

- Hợp nhất “Phòng Thông tin và dự báo thị trường lao ñộng” và “Phòng ðào tạo và 
Giới thiệu việc làm” thành “Phòng Quản trị thị trường lao ñộng”. 

- Hợp nhất “Phòng Tư vấn hỗ trợ ban ñầu” và “Phòng Bảo hiểm thất nghiệp” 
thành “Phòng Chính sách bảo hiểm thất nghiệp”.  

ðiều 2. Sau khi tổ chức lại, các Phòng chuyên môn thuộc các ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội như sau: 

1. Trung tâm Bảo trợ xã hội 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Y tế - Phục hồi chức năng; 

- Phòng Giáo dục - Dạy nghề - Quản lý ñối tượng. 

2. Trung tâm ðiều dưỡng, chăm sóc người có công 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;  

- Phòng Y tế và Cấp dưỡng. 

3. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em  

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Quản lý, chăm sóc và dạy nghề; 

- Phòng Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. 

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm: 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- Phòng Quản trị thị trường lao ñộng;  

- Phòng Chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng 
chuyên môn thuộc các ñơn vị sự nghiệp công thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương thực hiện theo 
quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
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ðiều 4. Tổ chức thực hiện 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

Nguyễn Văn Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3005/Qð-UBND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt ñộng bảo vệ  

quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2011/Nð-CP ngày 27 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ 
ban hành Chương trình hành ñộng thực hiệnChỉ thị số 30/CT-TW về tăng cường sự 
lãnh ñạo của ðảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước ñối với công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 
năm 2020 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng và trách nhiệm quản lý nhà nước 
ñối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2399/TTr-SCT 
ngày 05 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

trong hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Quý Phương 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi 
 người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3005/Qð-UBND 

 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về sự phối hợp trong trao ñổi thông tin, tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật liên quan ñến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp thanh tra, 
kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng  

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (sau ñây viết tắt là Ủy ban 
nhân dân cấp huyện); 

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau ñây viết tắt là Ủy ban nhân dân 
cấp xã); 

d) Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Thừa Thiên Huế; 

ñ) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

ðiều 2. Nguyên tắc phối hợp  

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan có trách nhiệm chủ ñộng 
phối hợp với cơ quan, ñơn vị liên quan ñể ñảm bảo sự thống nhất, ñồng bộ trong chỉ 
ñạo ñiều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh. 

2. Việc phối hợp thực hiện nội dung liên quan ñến công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng phải ñảm bảo tuân thủ quy ñịnh của pháp luật và tạo ñiều kiện thuận 
lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  
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3. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc 
căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, ñơn vị và phải do 
Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm người không có 
thẩm quyền theo quy ñịnh tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan ñể tiến hành kiểm tra 
trái Quy chế này; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài 
trong kiểm tra xử lý, ñồng thời tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
phát triển sản xuất, kinh doanh lành mạnh. 

ðiều 3. Nội dung phối hợp 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước ñối với 
hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu 
sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh ñảm bảo tuân thủ theo ñúng quy ñịnh của pháp luật và 
phù hợp tình hình thực tiễn của ñịa phương trong công tác bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

2. Phối hợp trong cung cấp, trao ñổi thông tin về công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ ñược phân công. 

3. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan ñến công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết, xử lý ñơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và 
phản ánh của người tiêu dùng; hỗ trợ người tiêu dùng; giám sát, xử lý vi phạm pháp luật 
về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy ñịnh pháp luật. 

ðiều 4. Phương thức phối hợp 

1. Các cơ quan, ñịa phương, ñơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hợp, kịp 
thời trao ñổi thông tin với Sở Công Thương trong việc theo dõi, giải quyết các công 
việc liên quan ñến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Chủ ñộng thực hiện các nhiệm vụ liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao. 

2. Khi cần sự phối hợp ñể xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cơ quan, ñịa phương, ñơn vị có thể trao ñổi 
thông tin thông qua trao ñổi trực tiếp, ñiện thoại hoặc văn bản ñề nghị các cơ quan 
liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. 

3. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm mà không thuộc ñịa bàn, chức năng, thẩm quyền xử lý của mình thì ñơn vị 
kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, xử lý theo quy ñịnh pháp luật.  

4. ðối với từng chuyên ñề, vụ việc cụ thể cần huy ñộng sự phối hợp giữa các 
cơ quan liên quan, ñơn vị chủ trì tổ chức ñoàn kiểm tra có trách nhiệm: Bảo ñảm tính 
pháp lý và trình tự thủ tục ñối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; ñảm bảo nguồn kinh phí 
phục vụ cho hoạt ñộng kiểm tra theo quy ñịnh hiện hành. 
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Chương II 

TRÁCH NHIỆM CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC 
TRONG HOẠT ðỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

 

ðiều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, ban, ngành và ñịa phương  

1. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ñến các tổ chức, 
doanh nghiệp và nhân dân trên ñịa bàn. 

2. Chủ ñộng phối hợp và tạo ñiều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác 
quản lý, thanh tra, kiểm tra thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cử thành viên 
tham gia ðoàn kiểm tra khi có yêu cầu; chỉ ñịnh ñơn vị ñầu mối trực thuộc ñể thực 
hiện quy chế phối hợp. 

3. Thực hiện chế ñộ thông tin thường xuyên hoặc ñột xuất về công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, ñịa phương phụ trách ñể phối hợp 
quản lý.   

4. Giải quyết, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và yêu cầu bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo quy ñịnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy ñịnh 
của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền ñối với hành vi vi phạm quy ñịnh về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng do các cơ quan, ñơn vị chuyển ñến. 

6. Chủ ñộng xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan ñể phục vụ tốt công tác 
quản lý nhà nước về hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh. 
ðăng tải ñầy ñủ, kịp thời các thông tin liên quan ñến công tác quản lý nhà nước, kết quả 
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 
trang thông tin ñiện tử của cơ quan, ñơn vị.  

7. Phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 
tốt công tác quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 
ñịa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, ñiều chỉnh 
những quy ñịnh không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

ðiều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương  

1. Là cơ quan ñầu mối, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng hợp tình hình, ñánh giá kết quả hoạt ñộng 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương 
theo quy ñịnh. 
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2. Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch 
triển khai các hoat ñộng hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”. 
ðề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ñiều 
chỉnh, bổ sung những quy ñịnh không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác 
quản lý về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ñến các tổ chức 
doanh nghiệp và nhân dân trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Công Thương 
và một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh pháp luật. 

5. Vận ñộng, tạo ñiều kiện ñể các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tham gia các hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

6. Chủ ñộng theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa thiết yếu, kịp thời phối 
hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp ñảm bảo cân ñối 
cung cầu hàng hóa khi thị trường có biểu hiện mất cân ñối cung cầu, tăng giá ñột biến. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 35 Nghị ñịnh số 
99/2011/Nð-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các 
quy ñịnh pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

ðiều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan chỉ ñạo các cơ quan thông tin 
ñại chúng và hệ thống thông tin cơ sở ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 
phổ biến chính sách pháp luật liên quan ñến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trao ñổi cung cấp thông tin, 
tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát xử lý vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông 
và một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 8. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ  

1. Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan trao ñổi cung cấp thông tin, tổ chức 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát xử lý vi phạm quyền lợi 
người tiêu dùng các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 
và một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. ðẩy mạnh hoạt ñộng kiểm soát về tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ nhằm hạn chế tối ña sản phẩm hàng hóa, dịch vụ không ñảm bảo về 
tiêu chuẩn, ño lường, chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. 
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ðiều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế 
Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan trao ñổi cung cấp thông tin, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát xử lý vi phạm quyền lợi 
người tiêu dùng các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế quản lý và một số lĩnh vực 
khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 
1. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trong việc quản lý công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát văn bản 
quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành có nội dung liên quan ñến 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các ñơn vị 
liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng nói chung và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dich vụ, người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh ñể nắm bắt 
và tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan trao ñổi cung cấp thông tin, tổ chức 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát xử lý vi phạm quyền lợi 
người tiêu dùng các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quản lý và một số lĩnh vực khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan, 

ñơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về 
quản lý giá; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên ñịa bàn tỉnh, kịp thời phối hợp 
với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp bình ổn thị trường 
khi thị trường có các biểu hiện tăng giá ñột biến. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
1. Chủ ñộng tiến hành các hoạt ñộng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của 

lực lượng Công an nhân dân nhằm phát hiện, ñấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm 
theo quy ñịnh của pháp luật ñối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.  

2. Thường xuyên phối hợp với các ñơn vị liên quan nắm bắt thông tin, tiếp nhận 
ñơn thư tố giác, tố cáo về việc có dấu hiệu vi phạm liên quan ñến bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, kịp thời xác minh, ñiều tra, xử lý theo quy ñịnh của pháp luật; 
tham gia các hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Chỉ ñạo Công an cấp huyện, cấp xã làm ñầu mối, thường xuyên phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa trên ñịa bàn. 
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ðiều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường tỉnh 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao tiến hành thanh tra, kiểm tra, 
giám sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên ñịa bàn tỉnh; không ñể 
lưu thông trên thị trường hàng hóa, dịch vụ không ñảm bảo chất lượng hoặc có nguy cơ 
gây mất an toàn cho người tiêu dùng, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật ñể bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh 
lành mạnh. 

2. Cung cấp thông tin dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có ñề nghị của các cơ quan 
chức năng ñể cùng phối hợp quản lý. 

ðiều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trên ñịa bàn. 

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, ñoàn thể, cơ quan ñơn vị liên quan phổ biến, 
tuyên truyền các quy ñịnh của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ñể các 
cơ quan, tổ chức và nhân dân trên ñịa bàn biết, thực hiện. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và giám sát, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 
xử lý các hành vi vi phạm theo quy ñịnh pháp luật. 

3. Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập 
ñường dây nóng tiếp nhận các phản ảnh kiến nghị của người dân liên quan ñến hoạt ñộng 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chủ ñộng phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan 
liên quan nắm chắc tình hình hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các tổ chức, 
cá nhân trên ñịa bàn quản lý, ñảm bảo thực hiện tốt các biện pháp ngăn chặn, cung cấp 
thông tin hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 
hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy ñịnh pháp luật. 

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ trên ñịa bàn quản lý. Chủ ñộng giám sát, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.  

ðiều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao, chủ ñộng phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trên ñịa bàn quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy ñịnh tại ðiều 6 Nghị ñịnh số 99/2011/Nð-CP 
ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.   
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ðiều 17. Trách nhiệm của Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh 

1. Hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người 
tiêu dùng. Tổ chức thương lượng, hòa giải tuyên truyền vận ñộng các tổ chức, 
doanh nghiệp tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ðược quyền kiến nghị 
các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết các vụ việc liên quan ñến bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

2. Khuyến khích, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể doanh nghiệp và người tiêu dùng 
giải quyết tranh chấp qua phương thức thương lượng, hòa giải.  

ðiều 18. Trách nhiệm của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 
Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan xây dựng môi trường kinh doanh 

lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, 
dịch vụ; tạo ñộng lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vận ñộng các 
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các 
nghĩa vụ ñối với người tiêu dùng. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 19. Chế ñộ báo cáo  
1. ðịnh kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc ñột 

xuất các Sở, ban, ngành, ñịa phương, các Hiệp hội tổng hợp ñánh giá công tác quản lý 
hoạt ñộng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, ñịa phương 
phụ trách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương (qua Sở Công Thương).  

2. Giao Sở Công Thương ñôn ñốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế này 
và tổng hợp ñánh giá tình hình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên ñịa bàn tỉnh, 
ñề xuất sơ kết, tổng kết và ñề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật liên quan ñến công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

ðiều 20. ðiều khoản thi hành 
1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Chủ tịch các Hội và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ ñược giao tổ chức thực hiện tốt Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 
phản ánh về Sở Công Thương ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh./. 
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