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BÁO CÁO 

Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành 

kinh doanh có trách nhiệm 

 

 Thi hành Luật Văn bản số 320/STP-PBGDPL-TDTHPL ngày 10/8/2021 của Sở 

Tư pháp tỉnh Hà Nam V/v phối hợp đánh giá quy định của pháp luật và thực tiễn thi 

hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Ủy ban nhân dân huyện Kim 

Bảng báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

1. Đánh giá chung về sự đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp luật 

hiện hành 

1.1. Các quy định pháp luật liên quan đến thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm trên các lĩnh vực:  

- Lĩnh vực có liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường: 

 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

năm 2015; Luật tài nguyên nước năm 2012; Luật khoáng sản;… Căn cứ Luật đất đai 

số 45/2013/QH 13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất. 

- Lĩnh vực y tế: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An toàn thực 

phẩm, Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược. 

- Lĩnh vực Văn hóa – thể thao:  Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 

năm 2017; Luật Thể dục thể thao; Luật Quảng cáo; Luật Di sản văn hóa. 

- Lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư 13/2018/TT-BCT 

ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Quyết định số 
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28/2019/QĐ-UBND ngày 28/9/2019 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế quản 

lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí: Luật Thương mại; Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật giá; Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 

53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chương trình, nội 

dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí; 

- Lĩnh vực điện: Luật Điện lực; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; 

Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi phản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương; Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 

của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải 

quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 

29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện; 

Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ 

thống điện phân phối; Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm: Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

12/5/2020 Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

- Lĩnh vực hóa chất: Luật hóa chất; Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật hóa chất; Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ; 

- Lĩnh vực Thương mại, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

Luật Thương mại; Luật giao dịch điện tử; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử; Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 
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- Các văn bản QPPL có liên quan như: Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật xử lý 

vi phạm hành chính, Luật Quản lý ngoại thương, Luật quy hoạch... và các văn bản 

hướng dẫn luật. 

1.2. Đánh giá tác động, ảnh hưởng và việc thực thi các quy định nêu trên 

- Các quy định của pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm được các 

cơ quan có thẩm quyền ban hành tương đối cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, thực tế mức độ 

nhận thức của các doanh nghiệp về RBP còn thấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. 

Mặc dù mức độ thực hiện RBP khác nhau, hầu hết các doanh nghiệp không thực hiện 

các thực hành nằm ngoài phạm vi tuân thủ các quy định pháp luật của Chính phủ. Việc 

thực hiện các thực hành RBP chủ yếu ở mức độ tuân thủ, phần lớn các doanh nghiệp 

hiểu RBP ít nhất là tuân thủ pháp luật, do đó họ tập trung đáp ứng tốt nhất các yêu 

cầu, quy định của luật pháp hiện hành.  

- Về tổng thể, thực hiện RBP của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và lĩnh 

vực là tích cực. Tuy nhiên, doanh nghiệp càng lớn và tham gia hội nhập toàn cầu càng 

nhiều thì mức độ thực hiện kinh doanh có trách nhiệm càng cao. Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ít tiếp xúc với thị trường quốc tế và có nguồn lực và năng lực tài chính, kỹ thuật 

hạn chế thường khó thực hiện. Nhìn chung, tương lai việc thực hiện RBP của các 

doanh nghiệp là tích cực, nhưng cần có sự hỗ trợ của Chính phủ để có thể thúc đẩy 

mạnh hơn nữa. 

2. Những bất cập, vướng mắc trong quy định của pháp luật 

2.1. Bất cập, vướng mắc trong bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tính khả 

thi của hệ thống pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm  

- Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng: Quy định về thời điểm cập nhật dự toán 

giá gói thầu và quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp còn chưa đảm 

bảo tính thống nhất 

+ Tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định giá gói thầu 

được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết, quy định này 

sẽ được hiểu là giá gói thầu có thể được cập nhật trong thời hạn 27 hoặc 26 ngày hoặc 

ít hơn nữa và không bắt buộc. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 68/2019/NĐ-

CP quy định “... chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt 

bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu”, quy định này sẽ được hiểu là chủ 

đầu tư bắt buộc phải thực hiện cập nhật giá gói thầu và thời gian cập nhật giá gói thầu 

phải đúng thời điểm 28 ngày không được sớm hơn như quy định tại điểm a Khoản 2 

Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013. Quy định không thống nhất trên đã gây khó khăn 

cho việc hướng dẫn thời điểm các chủ đầu tư thực hiện nội dung cập nhật giá gói thầu. 

+ Quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 chưa đảm bảo tính thống nhất với Luật Đầu tư công 

năm 2019, cụ thể như: 
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+Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 thì tất cả các dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài 

ngân sách nhà nước đều phải trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Tuy 

nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ thì “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp phù hợp với nội dung báo cáo đầu tư, mở rộng cụm công nghiệp, quy hoạch 

chi tiết đã được phê duyệt và không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu 

tư”. Quy định này chưa thống nhất với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 gây 

khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. 

- Trong lĩnh vực đất đai: Quy định về thu hồi đất, bồi thường giải phóng 

mặt bằng ở nhiều văn bản gây khó khăn cho áp dụng triển khai thực hiện 

Hiện nay các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất nằm rải rác ở nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật, cụ thể: quy định tại các Điều 67, 69, 70, 71, 93 Luật đất đai 

năm 2013; Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Điều 28 và Điều 30 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP; Điều 13 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT. Việc quy định rải rác tại 

nhiều văn bản gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức trong quá trình thi hành, áp dụng 

pháp luật; người dân khó tiếp cận, khó tra cứu đầy đủ và hiểu đúng quy trình của pháp 

luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất. 

- Lĩnh vực Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): 

Theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP thương nhân mua bán khí, thương 

nhân có trạm nạp, cửa hàng bán lẻ LPG chai phải lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu 

điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG và tại sổ theo dõi phải có các 

thông tin sau: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên, địa chỉ, 

khách sử dụng, ngày giao  nhận …Quy định này gây khó khăn cho doanh nghiệp vì 

tốn nhiều thời gian, chi phí, con người … Ngoài ra, theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 

không quy định cấp Giấy chứng nhận về an ninh trật tự khi thành lập các cơ sở kinh 

doanh khí. Tuy nhiên, Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện lại quy định kinh doanh khí là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự dẫn đến cơ sở kinh doanh khí phải thêm một thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tư gây khó khăn, tốn kém cho cơ sở. Do đó, đề nghị 

điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo sự thống nhất giữa các Nghị định và tạo điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động kinh doanh. 

- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

Toàn bộ các quy định hiện nay chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh - tiêu dùng 

có tính “truyền thống” mà chưa tính đến một số phương thức mới, hiện đại, đặc biệt là sự 

phát triển của thương mại điện tử và cách mạng khoa học công nghệ 4.0; 

Chưa “định vị” được vị trí của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quan 

hệ với các Luật chuyên ngành cũng như quy định rõ được về trách nhiệm của các cơ 
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quan tổ chức khác trong việc phối hợp thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng;  

Nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện nhưng chưa 

được bổ sung vào phần các hành vi cấm hoặc nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan. 

Một số quy định trong Luật chưa rõ ràng hoặc đã không còn phù hợp do sự xuất hiện 

của các chủ thể mới hoặc dạng hành vi mới. 

2.2. Những vấn đề pháp lý trong các lĩnh vực còn chưa được pháp luật quy 

định: Không 

3. Những bất cập, vướng mắc trong áp dụng, thi hành pháp luật 

3.1. Bất cập, vướng mắc trong thống nhất nhận thức pháp luật về thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam 

- Trong lĩnh vực quản lý công trình chuyên ngành (công trình điện): Ngày 

30/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp 

công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

trong đó quy định: Đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 kV đến 110kV thuộc 

công trình cấp III; Đến dưới 35kV thuộc công trình cấp IV. Theo quy định này Sở 

Công Thương chỉ quản lý nhà nước đối với các công trình nguồn vốn khác từ cấp III 

(không giao quản lý công trình cấp IV). Theo thông tư 42/2015/TT-BCT ngày 01 

tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương thì lưới điện trung áp là từ trên 01kV đến 

35kV. Thực tế lưới điện trung áp phổ biến hiện nay là có cấp điện áp từ 10kV đến 35kV 

và trong thời gian tới theo Quy hoạch phát triển điện lực sẽ chuyển đổi về lưới điện 

22kV. Bất cập trong phân cấp công trình theo hướng dẫn của ngành Xây dựng sẽ dẫn 

đến các công trình đường dây và TBA dưới cấp III (≤ 35kV thuộc nguồn vốn khác) khi 

đầu tư xây dựng sẽ không được cơ quan quản lý nhà nước quản lý về quy hoạch, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, vì thế có thể gây ảnh hưởng đến an 

toàn hệ thống lưới điện, an toàn của cộng đồng. 

- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Mô hình hoạt động chưa hoàn 

thiện và chưa cụ thể nhất là đối với cấp huyện tuy đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

phụ trách, xong hiệu quả là chưa cao. 

3.2. Bất cập, vướng mắc trong quản lý nhà nước về thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm 

- Lĩnh vực Điện Lực: Trong quá trình triển khai thực hiện việc điều chuyển công 

trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý 

phải được các cơ quan liên quan triển khai nhiều thủ tục, nhiều bước trước khi trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-

TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Việc thực hiện theo quy trình tại 

Quyết định này tại địa phương đang rất khó khăn và chậm tiến độ. Kiến nghị Chính 

phủ giao sự chủ động thực hiện cho các ngành, địa phương (kiểm kê thống nhất giá trị 
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tài sản bàn giao, tiếp nhận tài sản …), hàng năm báo cáo kết quả tiếp nhận về Bộ Tài 

chính và Thủ tướng Chính phủ.  

- Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 

Nguồn lực và kinh phí hoạt động hạn chế: Thực trạng chung đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương và các Hội Bảo vệ người tiêu 

dùng là vấn đề hạn chế về ngân sách và nhân sự để đảm bảo hoạt động của tổ chức.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến còn hạn chế: Hoạt động tuyên truyền còn mang 

tính chất nhỏ lẻ, theo các sự kiện, các mốc thời gian riêng lẻ trong năm, chưa xây dựng 

được bộ tài liệu thống nhất về thực thi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước; Nội dung phổ biến pháp luật bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu 

cầu; 

Đa số người tiêu dùng chưa hiểu hết quyền lợi của người tiêu dùng được hưởng 

theo quy định của pháp luật; khi bị xâm phạm quyền lợi chưa lên tiếng, chưa đến các 

cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để phản ánh ý kiến, hoặc bỏ qua. 

Công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung còn tồn tại bất 

cập. Các bất cập trong công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch như: 

Xu hướng cắt giảm các thủ tục tiền kiểm để chuyển sang hậu kiểm gây áp lực trong quá 

trình thực hiện kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giữa cơ quan 

nhà nước và doanh nghiệp; Các chế tài xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa đủ tính 

răn đe và chưa đủ sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Khuyến nghị và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm tại Việt nam 

4.1. Về xây dựng, hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước và hiệp định quốc tế quan trọng, cam 

kết đưa các tiêu chuẩn tối thiểu về thực hành kinh doanh có trách nhiệm vào nội dung 

luật pháp trong nước và tổ chức thực hiện. Việt Nam đồng thời đã xây dựng hệ thống 

pháp luật, quy định và chính sách trên nhiều lĩnh vực để bảo vệ người dân, cộng đồng 

và môi trường nhằm tránh những tác động tiêu cực từ hoạt động kinh doanh. Liên 

quan đến pháp luật doanh nghiệp và đầu tư, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã ban 

hành một số luật nhằm tăng cường thực hành kinh doanh có trách nhiệm, cụ thể là 

Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020. Tuy nhiên, 

một số lĩnh vực vẫn cần được tiếp tục củng cố, tăng cường để phù hợp với các tiêu 

chuẩn quốc tế; cụ thể: 

- Cần có một kế hoạch hành động quốc gia về thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao hơn vào Việt Nam; 

- Hoàn thiện và thực thi các quy định pháp luật có liên quan đến thực hành kinh 

doanh có trách nghiệm trước hết là tuân thủ quy định pháp luật; thúc đẩy thực hành kinh 
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doanh có trách nhiệm tại Việt Nam hướng đến cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế liên tục 

và phát triển bền vững. Để đảm bảo các luật mới ban hành giải quyết hiệu quả những tác 

động tiêu cực của hoạt động kinh doanh đối với xã hội, hệ thống các văn bản hướng dẫn 

cần được xây dựng và ban hành phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; 

- Nên ưu tiên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đảm bảo biện pháp bảo vệ các 

nhóm yếu thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Các nhóm này bao gồm người lao động 

trong khu vực kinh tế phi chính thức, người dân tộc thiểu số, người lao động di cư, nạn 

nhân của các hình thức bóc lột lao động hiện đại, người khuyết tật ... 

4.2. Về nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành pháp luật 

Luật Doanh nghiệp ở Việt Nam cần ghi nhận nghĩa vụ cụ thể của doanh nghiệp 

đối với xã hội. Để giám sát thực hành kinh doanh có trách nhiệm, Luật Doanh nghiệp 

cần quy định bắt buộc báo cáo các thông tin phi tài chính nhằm đánh giá thường xuyên 

tác động của doanh nghiệp đối với xã hội. Các yêu cầu về đánh giá tác động thực tế và 

dự báo của dự án đầu tư, trong đó có đánh giá tác động tiêu cực đến môi trường và xã 

hội, cũng cần được tăng cường. 

4.3. Về phát huy vai trò của các thiết chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp 

Nâng cao vai trò của các hội, đoàn thể trong doanh nghiệp như Công đoàn, đoàn 

thanh niên; bổ sung riêng một quy định về cơ chế phối hợp trong triển khai các hoạt 

động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thể hiện rõ cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, 

cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 Trên đây là Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm của UBND huyện Kim Bảng./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp Hà Nam; (B/cáo) 

- TTHU, HĐND huyện; (B/cáo) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 
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