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TS. NguyÔn ThÞ V©n Anh * 

uật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

(NTD) được Quốc hội khoá XII thông 

qua tại kì họp thứ 8 ngày 17/11/2010 và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Sự ra 

đời của Luật được coi là bước ngoặt quan trọng 

trong hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD tại 

Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng và 

Nhà nước đối với công tác này. Ngay sau khi 

Luật bảo vệ quyền lợi NTD có hiệu lực thi 

hành, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật nhằm tạo hành lang pháp lí đầy đủ cho 

hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD và giúp 

đưa các quy định của Luật triển khai trong 

thực tiễn.(1) Sau một năm thực thi, Luật bảo 

vệ quyền lợi NTD cùng các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật đã cho thấy những ưu điểm 

cơ bản sau: 1) Đã tạo ra được cơ chế pháp lí 

tương đối cụ thể, rõ ràng để xác định trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong 

việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho NTD; 

2) Bước đầu ghi nhận các điều kiện cần thiết 

để NTD tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình; 3) Đã có những quy định hữu hiệu 

giúp khôi phục lợi ích cho NTD. 

Bên cạnh những ưu điểm trên, tác giả 

cũng nhận thấy Luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành đã bộc lộ một số hạn chế gây 

khó khăn trong quá trình thực thi, ảnh hưởng 

đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi NTD. Trong 

bài viết này, tác giả tập trung đề cập một số 

quy định chưa đảm bảo tính minh bạch, tính 

thống nhất, tính khả thi của pháp luật bảo vệ 

quyền lợi NTD hiện hành.  

1. Những quy định chưa đảm bảo tính 

minh bạch  

Tính minh bạch của quy phạm pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi NTD đòi hỏi các quy phạm 

đó phải rõ ràng về hình thức, rõ ràng trong 

các quy định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

kinh doanh trong giao dịch với NTD nhằm 

bảo vệ quyền lợi của NTD. Theo tác giả, còn 

một số quy định sau của Luật bảo vệ quyền 

lợi NTD chưa đảm bảo tính minh bạch. 

Thứ nhất, quy định về chính sách của 

Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD 

Điều 5 Luật bảo vệ quyền lợi NTD quy 

định chính sách của Nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi NTD bao gồm:  

“1. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, 

cá nhân chủ động tham gia vào việc bảo vệ 

quyền lợi NTD;  

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân ứng 

dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản 

xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ an toàn, 

bảo đảm chất lượng;  

3. Triển khai thường xuyên, đồng bộ các 

biện pháp quản lí, giám sát việc tuân thủ 

pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ; 

4. Huy động mọi nguồn lực nhằm tăng 

đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nhân lực 

L 

* Giảng viên chính Khoa pháp luật kinh tế 

    Trường Đại học Luật Hà Nội 
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cho cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo 

vệ quyền lợi NTD; thường xuyên tăng cường 

tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến hướng 

dẫn kiến thức cho NTD. 

5. Đẩy mạnh hội nhập, mở rộng hợp tác 

quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản 

lí trong việc bảo vệ quyền lợi NTD”. 

Quy định này chưa thể hiện rõ ràng, đầy 

đủ chính sách của Nhà nước trong việc bảo 

vệ quyền lợi NTD. Các quy định từ khoản 1 

đến khoản 5 Điều 5 thực chất là định hướng 

và mục tiêu để bảo vệ quyền lợi NTD chứ 

chưa bao hàm đầy đủ các bộ phận của chính 

sách bảo vệ quyền lợi NTD. Do vậy, quy 

định tại Điều 5 còn mang tính “tuyên ngôn, 

khẩu hiệu” mà chưa xác định được nội hàm 

của chính sách bảo vệ quyền lợi NTD nên sẽ 

khó có thể đưa ra các giải pháp cụ thể và có 

hiệu quả để bảo vệ quyền lợi NTD. Theo tác 

giả, chính sách của Nhà nước về bảo vệ 

quyền lợi NTD là các chủ trương, công cụ và 

những biện pháp tác động của Nhà nước 

nhằm đạt được mục tiêu bảo vệ quyền lợi 

NTD và hiện thực hoá các quyền, lợi ích của 

NTD. Trong đó, các biện pháp chủ yếu nhằm 

bảo vệ quyền lợi NTD bao gồm: 1) Các biện 

pháp pháp lí như ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ghi nhận quyền của NTD, trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh, cơ 

chế bảo đảm thực thi quyền của NTD và thủ 

tục giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ 

chức, cá nhân kinh doanh; 2) Các biện pháp 

mang tính tổ chức như tuyên truyền, giáo 

dục nhằm nâng cao hiểu biết và khả năng tự 

bảo vệ mình của NTD; nâng cao trách nhiệm 

xã hội của tổ chức, cá nhân kinh doanh; nâng 

cao năng lực của cơ quan nhà nước trong 

việc bảo vệ quyền lợi NTD.  

Trên thế giới, pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi NTD của nhiều quốc gia đã xác định rõ 

ràng các biện pháp pháp lí trong chính sách 

bảo vệ NTD. Ví dụ, Chương II Luật cơ bản 

bảo vệ người tiêu dùng của Nhật Bản ban 

hành ngày 30/5/1968, sửa đổi lần cuối ngày 

5/6/2009 có tiêu đề “Những chính sách cơ 

bản” (từ Điều 11 đến Điều 23) đã xác định 

tương đối rõ nội dung, yêu cầu của các chính 

sách cơ bản trong hoạt động tiêu dùng như: 

Chính sách về bảo hộ an toàn; chính sách về 

bảo vệ môi trường; chính sách về tạo điều 

kiện để NTD phản ánh ý kiến liên quan đến 

hoạt động tiêu dùng; về đảm bảo tính minh 

bạch trong quá trình xây dựng các biện pháp, 

chế độ bảo vệ NTD…(2)   

Thứ hai, quy định về hành vi quấy rối NTD  

Quấy rối NTD là một trong những hành 

vi bị cấm thực hiện của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh. Theo khoản 2 Điều 10 Luật bảo 

vệ quyền lợi NTD và Điều 22 Nghị định của 

Chính phủ số 19/2012/NĐ-CP ngày 16/3/2012 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD (Nghị định 

số 19/2012/NĐ-CP) thì tổ chức, cá nhân 

kinh doanh hàng hoá dịch vụ sẽ bị cấm thực 

hiện hành vi quấy rối NTD và bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong 

hai trường hợp: 

Một là tiếp thị trái với ý muốn của NTD 

từ 2 lần trở lên;  

Hai là có hành vi khác gây cản trở, ảnh 

hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường 

của NTD.  

Như vậy, theo quy định này tổ chức, cá 

nhân kinh doanh bị coi là quấy rối NTD khi: 

1) Thông qua tiếp thị trái với ý muốn của 
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NTD phải từ 2 lần trở lên và 2) Thực hiện 

hành vi khác không phải là tiếp thị trái với ý 

muốn của NTD mà gây cản trở đến công 

việc sinh hoạt bình thường của NTD thì chỉ 

cần thực hiện 1 lần. Quy định này không rõ 

ràng vì hành vi gây cản trở đến công việc 

sinh hoạt bình thường của NTD là những 

hành vi nào? Tiêu chí nào để xác định hành 

vi đó là gây cản trở đến công việc sinh hoạt 

bình thường của NTD. Có thể thấy hành vi 

tiếp thị trái với ý muốn của NTD cũng ảnh 

hưởng đến công việc sinh hoạt bình thường 

của NTD nhưng thương nhân phải vi phạm 

đến lần thứ 2 mới bị xử lí. Quy định như vậy 

dễ gây nhiều cách hiểu khác nhau khi xác 

định nội dung hành vi vi phạm của tổ chức, 

cá nhân kinh doanh, đặc biệt là việc xác định 

trường hợp nào được coi là tiếp thị trái với ý 

muốn của NTD, trường hợp nào là gây cản 

trở đến công việc sinh hoạt bình thường của 

NTD. Quy định này sẽ gây khó khăn cho cơ 

quan có thẩm quyền khi xử lí hành vi có biểu 

hiện quấy rối NTD của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ.  

Thứ ba, về trách nhiệm quản lí nhà nước 

trong bảo vệ quyền lợi NTD 

Theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi 

NTD, trách nhiệm quản lí nhà nước trong 

việc bảo vệ NTD trước hết thuộc về Bộ công 

thương, uỷ ban nhân dân các cấp và các bộ 

ngành khác có liên quan. Có thể thấy quy 

định về trách nhiệm của Bộ công thương, 

của uỷ ban nhân dân các cấp trong một số 

hoạt động quản lí nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi NTD chưa rõ ràng và khó hiểu. Điều đó 

được thể hiện trong các điều khoản sau: 

Một là khoản 5 Điều 48 quy định Bộ 

công thương có trách nhiệm thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lí vi phạm 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD theo thẩm 

quyền. Khoản 4 Điều 49 quy định uỷ ban 

nhân dân các cấp cũng có trách nhiệm thanh 

tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

xử lí vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

NTD theo thẩm quyền. Nghị định của Chính 

phủ số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy 

định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ quyền lợi NTD (Nghị định 

số 99/2011/NĐ-CP) cũng không giải thích cụ 

thể thẩm quyền của Bộ công thương, của uỷ 

ban nhân dân tỉnh, của uỷ ban nhân dân 

huyện, uỷ ban nhân dân xã trong thanh tra, 

kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo các 

hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi NTD. Do đó, với những quy định chung 

như trên làm cho NTD không rõ nếu có 

khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi NTD thì trường hợp 

nào gửi đến Bộ công thương, trường hợp nào 

gửi đến uỷ ban nhân dân các cấp.  

Theo tác giả, Cục quản lí cạnh tranh (là 

cơ quan được giao nhiệm vụ giúp Bộ trưởng 

Bộ công thương thực hiện quản lí nhà nước 

về bảo vệ quyền lợi NTD trên phạm vi cả 

nước) nên hướng dẫn quy trình khiếu nại, 

giải quyết yêu cầu của NTD tới cơ quan nhà 

nước trên trang thông tin điện tử của Cục 

quản lí cạnh tranh để NTD biết được thẩm 

quyền của các cơ quan nhà nước trong việc 

giải quyết yêu cầu của mình. 

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 

99/2011/NĐ-CP, sở công thương là cơ quan 

được giao nhiệm vụ giúp uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiệc chức năng quản lí nhà 
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nước về bảo vệ NTD trên phạm vi tỉnh. Tuy 

nhiên, ở các sở công thương chưa có bộ phân 

chuyên môn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi NTD nên việc giao chức năng quản lí nhà 

nước về bảo vệ quyền lợi NTD ở mỗi nơi 

cũng có nhiều điểm khác nhau. Cụ thể, có 

nơi giao cho chi cục quản lí thị trường (như 

tại Hải Dương), có nơi giao cho phòng quản 

lí thương mại (như tại Bến Tre, Đồng Tháp, 

Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Phú Thọ, 

Nghệ An), giao cho phòng kinh tế đối ngoại 

(như ở Hà Nội) hoặc phòng pháp chế (như ở 

Cà Mau)…(3) Tình trạng trên là nguyên nhân 

chủ yếu làm cho hoạt động bảo vệ quyền lợi 

NTD chưa được triển khai một cách đồng 

bộ, thường xuyên và nghiêm túc. Vì thế, trong 

thời gian tới, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cần ban hành văn bản quy định việc 

thành lập bộ phận chuyên môn tại các sở 

công thương cũng như biên chế để các bộ 

phận này hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ 

quyền lợi NTD một cách chuyên trách. 

2. Một số quy định chưa bảo đảm tính 

thống nhất, tính khả thi 

Thứ nhất, về yêu cầu đối với hợp đồng 

theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 

 Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

soạn thảo để giao dịch với NTD.(4) Điều kiện 

giao dịch chung là những quy định, quy tắc 

bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá 

nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ công bố 

và áp dụng đối với NTD.(5) 

Như vậy, theo Luật bảo vệ quyền lợi 

NTD, giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu 

và điều kiện giao dịch chung đều là những 

giao dịch sử dụng quy định do tổ chức, cá 

nhân kinh doanh đơn phương soạn thảo để 

giao kết hoặc áp dụng với nhiều NTD nên 

yếu tố thoả thuận trong các giao dịch này bị 

hạn chế. Vì vậy, khi tham gia giao kết hợp 

đồng theo mẫu hoặc thực hiện các điều kiện 

giao dịch chung NTD rất dễ  bị thiệt thòi, bị 

người bán hàng hoá, dịch vụ chèn ép. 

Để bảo vệ quyền lợi NTD trong giao 

dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 

lãnh thổ Việt Nam thông qua hợp đồng theo 

mẫu và điều kiện giao dịch chung, Điều 7 

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định một 

trong những điều kiện quan trọng của hợp 

đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 

là phải được lập thành văn bản, ngôn ngữ sử 

dụng phải bằng tiếng Việt. Như vậy theo quy 

định này, nếu hợp đồng theo mẫu và điều 

kiện giao dịch chung do tổ chức, cá nhân 

kinh doanh soạn thảo để giao dịch với nhiều 

NTD mà không bằng tiếng Việt là vi phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, theo Điều 10 Nghị 

định số 19/2012/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh sẽ bị xử phạt nếu ngôn ngữ trong 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung không bằng tiếng Việt, trừ trường hợp 

các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có 

quy định khác. Như vậy, nếu theo Nghị định 

số 19/2012/NĐ-CP thì hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung có thể không bị xử 

phạt khi sử dụng ngôn ngữ không phải là 

tiếng Việt. Quy định về yêu cầu ngôn ngữ sử 

dụng trong hợp đồng theo mẫu của pháp luật 

hiện hành sẽ dẫn đến nhiều cách giải thích 

khác nhau cũng như cách xử lí khác nhau 

của cơ quan có thẩm quyền.  

Thứ hai, về việc giải quyết vụ án dân sự 

tại toà án theo thủ tục đơn giản 
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Một trong những ưu điểm của Luật bảo 

vệ quyền lợi NTD là đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho NTD thực hiện quyền khởi kiện để 

bảo vệ quyền lợi của mình thông qua việc 

quy định các điều kiện để vụ án dân sự về bảo 

vệ quyền lợi NTD được giải quyết theo thủ 

tục đơn giản (khoản 2 Điều 41).(6) Tuy nhiên, 

đến nay NTD chưa có điều kiện pháp lí để 

thực hiện quy định này bởi những lí do sau: 

Một là thế nào là vụ án đơn giản, có 

chứng cứ rõ ràng chưa được giải thích cụ thể 

nên rất khó xác định trong thực tế. 

Hai là khoản 2 Điều 41 quy định thủ tục 

đơn giản chỉ được áp dụng để giải quyết đối 

với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi NTD 

nếu điều này quy định trong pháp luật về tố 

tụng dân sự. Tuy nhiên, đến nay pháp luật tố 

tụng dân sự lại chưa quy định về vấn đề này.  

Do sự không thống nhất trong quy định 

của Luật bảo vệ quyền lợi NTD và pháp luật 

tố tụng dân sự nên quy định về thủ tục đơn 

giản vẫn chưa có giá trị áp dụng trên thực tế.  

Thứ ba, về hiệu lực của điều khoản trọng tài  

Theo Điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi NTD, 

NTD có thể là cá nhân, tổ chức mua, sử 

dụng hàng hoá cho mục đích tiêu dùng, sinh 

hoạt. Tuy nhiên, căn cứ vào Điều 38 Luật 

bảo vệ quyền lợi NTD, trong trường hợp điều 

khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ đưa vào hợp đồng 

theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì 

khi xảy ra tranh chấp, chỉ NTD là cá nhân 

mới có quyền lựa chọn phương thức giải quyết 

tranh chấp khác như giải quyết tại toà án còn 

NTD là tổ chức không có quyền này. Điều 

này dẫn đến có sự đối xử không bình đẳng 

giữa NTD là cá nhân và NTD là tổ chức. 

Tóm lại, sau một năm thực hiện Luật bảo 

vệ quyền lợi NTD, có thể thấy Luật đã phát 

huy những tác động tích cực, đóng góp và 

tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong 

việc bảo vệ quyền lợi NTD. Tuy nhiên, quá 

trình thực thi cũng bộc lộ một số hạn chế của 

pháp luật hiện hành, ảnh hưởng đến việc bảo 

vệ quyền lợi cho NTD. Những hạn chế trên 

cần sớm được khắc phục để bảo đảm tính 

thống nhất, khả thi của Luật./.                                                                            

                                                                 
(1). Đó là: Nghị định của Chính phủ số 99/2011/NĐ-CP 

ngày 27/10/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi NTD (Nghị 

định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2011); 

Nghị định của Chính phủ số 19/2012/ND-CP ngày 

16/3/2012 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ NTD (Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 1/5/2012); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

số 02/2012/QD-TTg ngày 13/1/2012 về việc ban hành 

danh mục hàng hoá, dịch vụ thiết yếu phải đăng kí 

hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 

(Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012). 

(2). Điều 11 Luật cơ bản bảo vệ NTD của Nhật Bản 

quy định: Để bảo vệ sự an toàn trong hoạt động tiêu 

dùng quốc dân, Nhà nước phải thực hiện các chính 

sách cần thiết như: hoàn chỉnh các tiêu chuẩn cần thiết 

về hàng hoá và dịch vụ, yêu cầu doanh nghiệp thu hồi 

hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn, thu thập và cung 

cấp thông tin liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đó. 

(3). Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Bộ 

Công thương, tài liệu hội thảo “Nhìn lại một năm 

triển khai thực hiện Luật bảo vệ quyền lợi NTD”, Hà 

Nội,  ngày 18/7/2012.  tr. 7. 

(4).Xem: Khoản 5 Điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi NTD. 

(5).Xem: Khoản 5 Điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi NTD. 

(6). Khoản 2 Điều 41 Luật bảo vệ quyền lợi NTD quy 

định: Vụ án dân sự về bảo vệ NTD được giải quyết 

theo thủ tục đơn giản quy định trong pháp luật về tố 

tụng dân sự khi đủ các điều kiện sau: a) Cá nhân là 

NTD khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ cho NTD bị khởi kiện; b) Vụ án 

đơn giản, chứng cứ rõ ràng; c) Giá trị giao dịch dưới 

100 triệu đồng. 


