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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày quyền của Người tiêu dùng
Việt Nam năm 2022

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 669/KH-UBND ngày 19/10/2021 về việc tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022;
Kế hoạch số 637/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc
triển khai thực hiện Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về
việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở
giáo dục tổ chức triển khai các hoạt động như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, linh hoạt, tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên
truyền các quy định liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến CC-VC,
người lao động và học sinh-học viên; phổ biến, hướng dẫn kiến thức và kỹ năng
tiêu dùng khoa học thông qua các hoạt động của nhà trường; hưởng ứng tích cực
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
2. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức
và thực hiện trong suốt năm 2022, trong đó tập trung vào tháng của Ngày Quyền
người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) và các khoảng thời gian cao điểm về
kinh doanh và tiêu dùng như: tết dương lịch, tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc
các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ
bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2021 (tháng 11), được tập trung tổ chức trong
tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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