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Số: 2483/VPCP-KTTH 
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 

giám sát chuyên đề “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: 

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Y tế, Xây dựng, 

Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.   

Căn cứ Nghị quyết số 516/NQ-UBKHCNMT15 ngày 01 tháng 4 năm 2022 của 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát 

chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu:  

Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công 

nghệ, Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương 

xây dựng Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát tại Kế hoạch chi tiết Giám sát "Việc 

thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 516/NQ-UBKHCNMT15 ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, gửi Đoàn giám sát trước ngày 01 tháng 5 

năm 2022 theo đúng thời hạn yêu cầu, đồng thời, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, 

theo dõi; làm việc với Đoàn giám sát theo chương trình và yêu cầu của Đoàn giám sát. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.  

(Xin gửi kèm Nghị quyết số 516/NQ-UBKHCNMT15 ngày 01 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng CP, PTTg Lê Văn Thành; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, 

   Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP; 

- Lưu: VT, KTTH (2b). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Mai Thị Thu Vân 
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