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Tr¬ng Hång Quang * 

1. Yêu cầu hoàn thiện chế định pháp 

luật về trách nhiệm sản phẩm ở Việt Nam 

Tại Việt Nam hiện nay, chế định trách 

nhiệm của nhà sản xuất đối với thiệt hại do 

khuyết tật của sản phẩm gây ra (hay trách 

nhiệm sản phẩm - TNSP) vẫn còn là vấn đề 

mới mẻ.(1) Mặc dù Luật bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng (NTD) đã bước đầu có 

những quy định về chế định này (khoản 3 

Điều 3, các điều 22, 23, 24) nhưng nhìn 

chung còn đơn giản và chưa định hình rõ 

ràng. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan tuy ít nhiều đề cập 

nhưng chưa trực diện hoặc còn có nhiều quy 

định khác nhau, ví dụ: còn có sự phân biệt 

giữa hàng hoá và sản phẩm trong Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá mặc dù hàng hoá 

chỉ là một dạng sản phẩm bên cạnh dịch vụ…  

Cùng với một số nguyên nhân khác, bất 

cập trong quy định của pháp luật về TNSP 

góp phần tạo nên thực trạng vi phạm quyền 

lợi NTD ở mức báo động như hiện nay. Vì 

vậy, trong số những biện pháp cần thực hiện 

để tăng cường bảo vệ quyền lợi NTD, không 

thể không đề cập yêu cầu hoàn thiện pháp 

luật về TNSP ở Việt Nam. 

Việc hoàn thiện pháp luật về TNSP đặt 

ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó, 

những câu hỏi như pháp luật về TNSP của 

Việt Nam phải được hoàn thiện theo hướng 

nào? Liệu Việt Nam có thể tiếp nhận toàn 

bộ các ý tưởng pháp luật về TNSP ở các 

quốc gia đang phát triển hay không? Có 

thể áp dụng TNSP đối với sản phẩm dịch 

vụ hay không? Điều kiện để được miễn trừ 

trách nhiệm trong các trường hợp gây thiệt 

hại do khuyết tật của sản phẩm?.. là những 

vấn đề cơ bản được đặt ra đối với hệ thống 

pháp luật về TNSP. Ngoài ra, cũng cần cân 

nhắc một số vấn đề kĩ thuật lập pháp như: 

Nên bổ sung pháp luật về TNSP trong Luật 

bảo vệ quyền lợi NTD đồng thời hoàn 

thiện các quy định pháp luật liên quan đến 

chế định này trong các văn bản quy phạm 

pháp luật khác hay đưa toàn bộ các quy 

định này vào một luật chung về TNSP? Có 

nên đặt ra lộ trình để từng bước hoàn thiện 

pháp luật về TNSP ở Việt Nam hay không? 

Việc trả lời những câu hỏi trên sẽ giúp 

định hình hệ thống pháp luật về TNSP ở 

Việt Nam, từ nguyên tắc hình thành đến 

những nội dung cần quy định, văn bản ghi 

nhận những quy định này và những bước 

đi cụ thể để hình thành hệ thống pháp luật 

về TNSP. 

 

* Viện khoa học pháp lí  

    Bộ tư pháp 
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Tuy nhiên, việc xây dựng pháp luật về 

TNSP không thể thuần tuý dựa trên việc 

phân tích các quy tắc pháp lí của nước ngoài, 

cho dù là những quốc gia có hệ thống pháp 

luật về TNSP khá hoàn thiện. Giống như 

nhiều quy tắc pháp luật được du nhập từ 

nước ngoài khác, pháp luật về TNSP của 

Việt Nam cần gắn với những điều kiện đặc 

thù của một quốc gia Đông Nam Á đang 

trong giai đoạn chuyển đổi. Do vậy, việc 

hoàn thiện pháp luật về TNSP của Việt Nam 

phải dựa trên các cơ sở như: Pháp luật về 

TNSP của Việt Nam đang phát triển ở giai 

đoạn nào; có những yếu tố nhận thức, tâm lí 

hay động cơ lợi ích nào cản trở sự phát triển 

của pháp luật về TNSP không; cơ chế hành 

chính và tư pháp hiện nay đã đủ để bảo đảm 

thực thi pháp luật về TNSP hay chưa?... Từ 

góc độ kinh tế, việc xem xét trình độ của nền 

sản xuất và khoa học công nghệ cho phép 

thực thi pháp luật về TNSP đến đâu; mối 

quan hệ giữa yêu cầu thực thi nghiêm ngặt 

pháp luật về TNSP với mục tiêu tăng tốc nền 

kinh tế cũng sẽ chi phối việc xây dựng và áp 

dụng mô hình pháp luật về TNSP tại Việt 

Nam. Nhận thức và tâm lí là những yếu tố 

gây cản trở nhất định đến sự phát triển của 

pháp luật về TNSP ở Việt Nam. Bên cạnh 

đó, trình độ hạn chế về khoa học và công 

nghệ, việc kiểm soát nguồn gốc đối với sản 

phẩm lưu thông trên thị trường chưa hiệu 

quả... cũng cho thấy những khó khăn khi 

thực thi pháp luật về TNSP. 

 Có thể thấy rằng còn nhiều vấn đề cần 

giải quyết để hoàn thiện pháp luật về TNSP 

ở Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, tác giả 

đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chế định 

pháp luật này xoay quanh hai vấn đề: Định 

hướng hoàn thiện pháp luật TNSP ở Việt 

Nam theo hướng thừa nhận các nguyên tắc 

và xu hướng phát triển chung của pháp luật 

về TNSP; hài hoá hoá những quy tắc pháp 

luật về TNSP. 

2. Kiến nghị hoàn thiện chế định pháp 

luật về TNSP ở Việt Nam  

2.1. Một số định hướng chung 

Những phân tích trên cho thấy sự cần 

thiết phải tính đến lộ trình hoàn thiện pháp 

luật về TNSP ở Việt Nam một cách hợp lí 

thay vì du nhập ngay lập tức toàn bộ các 

quy tắc của TNSP. Tuy nhiên, mô hình 

pháp luật về TNSP mà lộ trình đó hướng tới 

cần đảm bảo những nguyên lí chung về 

TNSP. Việc định hướng mô hình chế định 

pháp luật về TNSP của Việt Nam chính là 

xác định các nguyên lí cơ bản của chế định 

này, trong đó vấn đề đầu tiên cần quan tâm 

là cơ sở của trách nhiệm dựa trên yếu tố lỗi 

(bất cẩn) hay không dựa trên yếu tố lỗi (trách 

nhiệm nghiêm ngặt). Tác giả cho rằng pháp 

luật Việt Nam nên tiếp tục ghi nhận và làm 

rõ hơn nữa nội dung nguyên tắc trách nhiệm 

nghiêm ngặt đã được quy định trong Luật 

bảo vệ quyền lợi NTD, bởi nguyên tắc này 

đề cao yêu cầu và đưa ra cơ chế bảo vệ 

NTD một cách hiệu quả nhất. Theo đó, với 

cơ chế trách nhiệm này, doanh nghiệp sẽ 

phải chịu trách nhiệm cao nhất đối với 

khuyết tật trong sản phẩm của mình đồng 

thời mở rộng các trường hợp được bảo vệ 

quyền lợi của NTD. Cơ chế này cũng đặt 

doanh nghiệp trước rủi ro cao do khả năng 



 

t¹p chÝ luËt häc sè 12/2012 

nghiªn cøu - trao ®æi 

27 

xảy ra sơ suất hay tỉ lệ có khuyết tật nhất 

định trong sản phẩm cung cấp ra thị trường, 

ngay cả khi nhà sản xuất không có lỗi. Tuy 

nhiên, chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt sẽ 

góp phần nâng cao nhận thức của doanh 

nghiệp về trách nhiệm đối với xã hội; thúc 

đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lí 

và kiểm soát chất lượng, cung cấp sản phẩm 

đảm bảo an toàn cho NTD; giúp đào thải 

những doanh nghiệp yếu kém về năng lực 

quản lí hoặc thiếu trách nhiệm, từ đó nâng 

cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sức 

cạnh tranh chung của nền kinh tế khi tham 

gia vào sân chơi chung toàn cầu. Trên thực 

tế, khi cung cấp sản phẩm trên thị trường 

nội địa, các doanh nghiệp Việt Nam chưa phải 

áp dụng các quy định về TNSP như khi đưa 

sản phẩm ra thị trường quốc tế. Phần lớn 

các nhà nhập khẩu đều yêu cầu doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm phải mua bảo hiểm TNSP. 

Như vậy, việc áp dụng chế định trách nhiệm 

nghiêm ngặt đối với sản phẩm của doanh 

nghiệp không chỉ tạo ra sự bình đẳng giữa 

NTD trên thị trường nội địa với NTD ở 

quốc gia nhập khẩu mà còn giúp doanh 

nghiệp làm quen với các chuẩn mực về 

TNSP được áp dụng trên thế giới. Để giúp 

các nhà cung cấp hạn chế rủi ro khi phát 

sinh trách nhiệm đối với NTD trong trường 

hợp họ không có lỗi, hiện nay các hãng bảo 

hiểm tại Việt Nam cũng đã cung cấp sản 

phẩm bảo hiểm TNSP (bảo hiểm cho trách 

nhiệm của các nhà cung cấp khi phát sinh 

trách nhiệm với bên thứ ba là NTD). 

Về phạm vi sản phẩm thuộc đối tượng 

áp dụng của TNSP: Sản phẩm được cung 

cấp thương mại hiện nay có hai nhóm là 

hàng hoá và dịch vụ. Về mặt lí thuyết, bất 

kì sản phẩm nào cũng có thể và cần được áp 

dụng TNSP bởi khả năng gây ra thiệt hại 

cho NTD do những khuyết tật trong sản 

phẩm. Tuy nhiên, cho đến nay, phần lớn các 

quốc gia mới chỉ dừng ở việc áp dụng chế 

định TNSP đối với hàng hoá. Ngoại lệ duy 

nhất là một số quốc gia Đông Nam Á 

(Philippines, Indonesia) có áp dụng TNSP 

đối với dịch vụ.(2) Liên minh Châu Âu (EU) 

cũng đã từng đưa ra Dự thảo chỉ thị về áp 

dụng trách nhiệm đối với dịch vụ có khuyết 

tật nhưng cho đến nay vẫn chưa được ban 

hành. Nguyên nhân của việc này có thể là do 

tính vô hình của sản phẩm dịch vụ, cho nên 

việc xác định khuyết tật đối với dịch vụ là 

vấn đề phức tạp, nếu xác định không chính 

xác sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi ích của NTD 

và doanh nghiệp. Đối với sản phẩm hàng 

hoá, việc mở rộng phạm vi áp dụng TNSP 

của hàng hoá cũng cần được cân nhắc, đặc 

biệt là đối với điện, nông sản và bất động sản 

- những đối tượng được loại trừ ở một số 

quốc gia. Trong điều kiện của Việt Nam, tác 

giả cho rằng các sản phẩm, hàng hoá thuộc 

phạm vi áp dụng TNSP trước hết cần bao 

gồm các sản phẩm hàng hoá, chưa tính đến 

các sản phẩm dịch vụ. Một số sản phẩm đặc 

thù có thể nghiên cứu để đưa vào các văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành 

kinh tế-kĩ thuật tương ứng vào thời điểm 

thích hợp. Dưới đây là một số gợi ý về cách 

tiếp cận khi xây dựng quy định về TNSP đối 

với một số sản phẩm đặc thù: 
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- Điện năng: Đây là sản phẩm có tính 

chất “nguy hiểm tự thân” (nguy hiểm từ nội 

tại) và có nhiều khả năng gây thiệt hại cho 

NTD cả về sức khoẻ, tính mạng và tài sản. 

Tuy nhiên, những thiệt hại này chỉ có thể 

gây ra do lỗi của NTD (không tuân thủ quy 

tắc an toàn theo những kiến thức cơ bản 

nhất) hay do lỗi của bên cung ứng, truyền tải 

điện (không cảnh báo về nguy hiểm, không 

có biện pháp cần thiết để phòng ngừa nguy 

hiểm, không duy trì tốt việc cung ứng điện). 

Như vậy, trong trường hợp có thiệt hại do 

điện năng gây ra thì cũng có thể coi đó 

không phải do khuyết tật của sản phẩm mà 

do khuyết tật của dịch vụ cung ứng. Với 

những lí do này, tác giả cho rằng không cần 

đưa sản phẩm điện năng vào danh mục sản 

phẩm áp dụng chế định TNSP. 

- Bất động sản: Phần lớn các quốc gia, 

khu vực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

EU… đều loại trừ bất động sản khỏi đối 

tượng áp dụng của chế định TNSP nhưng 

vẫn áp dụng trong trường hợp sản phẩm là 

động sản gắn liền với bất động sản. Theo 

quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam, bất 

động sản bao gồm đất đai và các tài sản khác 

gắn liền với đất.(3) Trên thực tế, đất đai là tài 

sản tự nhiên, không phải là kết quả của bất kì 

quá trình sản xuất, chế tạo hay gia công nào 

và đương nhiên không phải là đối tượng của 

pháp luật về TNSP. Riêng công trình xây 

dựng là kết quả của việc kết hợp các vật liệu 

xây dựng và các dịch vụ thiết kế, thi công, 

lắp đặt. Trong đó, tất cả các yếu tố riêng biệt 

tạo thành sản phẩm này đều có thể xác định 

được người sản xuất hay cung cấp, do vậy 

các sản phẩm là vật liệu cấu thành công trình 

xây dựng đều có thể là đối tượng áp dụng 

pháp luật về TNSP. Riêng đối với các dịch 

vụ thiết kế, thi công, lắp đặt thì trách nhiệm 

sẽ được xác định theo cơ chế trách nhiệm đối 

với sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, trong trường 

hợp công trình xây dựng là sản phẩm tổng 

thể trọn gói được nhà cung ứng cung cấp cho 

NTD (cho thuê, bán…) thì công trình đó cũng 

cần được coi là một sản phẩm và là đối tượng 

của pháp luật về TNSP. 

- Nông sản: Nông sản có hai dạng là các 

sản phẩm thu hái, đánh bắt tự nhiên và các 

sản phẩm có được từ hoạt động chăn nuôi, 

trồng trọt. Các quốc gia thường loại trừ sản 

phẩm đánh bắt tự nhiên khỏi phạm vi đối 

tượng áp dụng của TNSP, trong khi các sản 

phẩm chăn nuôi, trồng trọt thì được áp dụng 

chế độ trách nhiệm này. Ở Việt Nam, nhu 

cầu áp dụng TNSP đối với sản phẩm chăn 

nuôi, trồng trọt cần được ưu tiên bởi trên 

thực tế, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 

và các loại thốc kháng sinh, tăng trưởng… 

gây tác hại cho sức khoẻ của người sử dụng 

đã phổ biến đến mức báo động. Về mặt 

pháp lí, để bảo vệ quyền lợi NTD, không 

thể loại trừ nông sản khỏi phạm vi các loại 

sản phẩm cần áp dụng chế độ TNSP. Tuy 

nhiên, thực tế phần lớn nông sản tiêu thụ 

trên thị trường đều là sản phẩm của hoạt 

động canh tác nhỏ, lạc hậu, chưa có cơ chế 

quản lí nguồn gốc nên rất khó xác định 

người cung cấp. Nếu không có sự thay đổi 

trong cơ chế quản lí sản xuất và tiêu thụ 

nông sản hiện nay thì việc áp dụng TNSP 

đối với nông sản sẽ không đảm bảo tính khả 
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thi. Với lí do đó, việc quy định áp dụng 

TNSP đối với nông sản là cần thiết, tuy 

nhiên cần giao Bộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn - cơ quan có trách nhiệm quản lí 

quá trình sản xuất nông nghiệp quy định lộ 

trình áp dụng quy trình sản xuất chuyên 

nghiệp hoá trong nông nghiệp, đảm bảo xác 

định được người cung cấp nông sản, tạo cơ 

sở áp dụng TNSP trong lĩnh vực này. Cũng 

liên quan đến lĩnh vực này, nhà sản xuất, 

cung ứng hoá chất phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm đối 

với NTD nếu hoá chất còn tồn dư trên nông 

sản, gây thiệt hại cho NTD khi người sản 

xuất nông sản đã áp dụng đúng quy cách sử 

dụng hoá chất đó trong quá trình sản xuất 

nông nghiệp. 

- Dịch vụ: Pháp luật Việt Nam hiện nay 

đã hình thành các quy định về TNSP trong 

từng lĩnh vực dịch vụ, mặc dù còn khá sơ 

khai. Do tính vô hình cũng như sự đa dạng 

của các loại hình dịch vụ, tác giả cho rằng 

trong bối cảnh chưa có những nghiên cứu 

đầy đủ và kinh nghiệm thích hợp về vấn đề 

này, sự lựa chọn phù hợp sẽ là duy trì cách 

quy định về TNSP đối với lĩnh vực dịch vụ 

như hiện nay - quy định trong văn bản điều 

chỉnh chính lĩnh vực dịch vụ đó. Cách quy 

định này phản ánh được đặc thù của các loại 

hình dịch vụ, do vậy có thể đảm bảo tính 

phù hợp và khả thi. Pháp luật về bảo vệ 

NTD chỉ dừng ở việc quy định các nguyên 

tắc chung về áp dụng TNSP đối với các 

dịch vụ có khuyết tật, từ đó làm cơ sở cho 

các văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành như chăm sóc sức khoẻ, du lịch, giao 

thông, xây dựng, tài chính… quy định cụ 

thể các vấn đề về khuyết tật sản phẩm và 

phạm vi trách nhiệm để phù hợp với đặc thù 

của lĩnh vực dịch vụ đó. 

2.2. Đề xuất hoàn thiện pháp luật dựa 

trên sự hài hoà hoá các quy định hiện hành 

về TNSP 

Đề xuất về việc hài hoà hoá các quy định 

về TNSP liên quan đến ba văn bản chính là 

Luật bảo vệ quyền lợi NTD, Luật chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá và Bộ luật dân sự. Hiện 

nay, mặc dù các quy định này đều phản ánh 

những tư tưởng của chế định TNSP nhưng 

còn thiếu sự liên kết và không có sự hỗ trợ 

lẫn nhau. Có thể nhận thấy nguyên nhân 

chính là mỗi văn bản chưa được đặt đúng vị 

trí trong hệ thống pháp luật chung về TNSP. 

Chẳng hạn, Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá là Luật thiết lập các cơ chế hành chính 

cho việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá khi đưa vào lưu thông. Nhưng 

thay vì đặt ra quy định về các cơ chế hành 

chính để đảm bảo thực thi TNSP, Luật lại 

thiết lập các quy tắc trách nhiệm dân sự 

phát sinh trong trường hợp sản phẩm khuyết 

tật. Khi các quy tắc pháp lí không được đặt 

đúng vị trí, chúng sẽ không phát huy được 

vai trò và cũng không thể hỗ trợ cho những 

quy định liên quan. Kết quả là chưa hình 

thành được cơ chế để thực hiện hệ thống 

pháp luật về TNSP. Do vậy, việc hài hoà 

các quy định này chính là đưa các văn bản 

về đúng vị trí của nó.  

Đề xuất trên cho thấy quan điểm của tác 

giả là không đưa toàn bộ các quy định pháp 

luật về TNSP vào một văn bản. Quan điểm 
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này cũng thừa nhận thực tiễn lập pháp là các 

quy định này nằm trong nhiều văn bản khác 

nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cơ 

chế pháp lí cho việc thực thi pháp luật về 

TNSP liên quan đến cả cơ chế quản lí hành 

chính (quản lí chất lượng sản phẩm), cơ chế 

tư pháp (trách nhiệm bồi thường thiệt hại) và 

cả những cơ chế có sự phối kết hợp giữa hai 

cơ chế này (trong trường hợp cơ quan bảo vệ 

NTD hướng tới thực thi vai trò mạnh hơn và 

có đảm nhiệm chức năng phân giải những 

tranh chấp nhỏ với NTD). Vì vậy, nếu mỗi 

văn bản đều cung cấp những cơ chế pháp lí 

phù hợp với tính chất, vai trò của văn bản và 

phân định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan 

có thẩm quyền thì sẽ tạo được cơ chế pháp lí 

về TNSP thông suốt hơn. 

Trong các văn bản được đề cập, Bộ luật 

dân sự quy định chung về các quyền dân sự, 

giao dịch dân sự và trách nhiệm dân sự. 

Liên quan đến TNSP, Bộ luật dân sự cần 

tạo ra cơ chế chung về trách nhiệm của bên 

cung cấp sản phẩm cho bên nhận cung cấp 

thông qua các hợp đồng có đền bù (như hợp 

đồng mua bán, trao đổi...) hoặc hợp đồng 

không có đền bù (viện trợ, tặng cho). Các 

trách nhiệm cơ bản phải được quy định 

trong Bộ luật này bao gồm bảo đảm tính 

năng, công dụng thông thường của vật; 

trách nhiệm trong trường hợp sản phẩm có 

khuyết tật. Mối liên hệ giữa các bên như thế 

nào để có thể ràng buộc trách nhiệm cũng 

cần được quy định rõ trong Bộ luật. Ở đây, 

giữa các bên không nhất thiết phải có quan 

hệ hợp đồng nhưng những trường hợp sản 

phẩm không được nhà cung cấp chủ động 

đưa vào kênh phân phối mà đến tay người 

sử dụng bằng cách khác (như trộm cắp hay 

lấy sản phẩm đã bị loại để sử dụng...) thì 

trách nhiệm của nhà cung cấp sản phẩm cần 

phải được loại trừ. 

Như vậy, liên quan đến TNSP, Bộ luật 

dân sự không thể chỉ đề cập trách nhiệm đảm 

bảo chất lượng vật mua bán (Điều 444) hay 

quy định trực tiếp về trách nhiệm đối với 

NTD nhưng không cụ thể về mức độ trách 

nhiệm (Điều 630) như hiện nay mà cần được 

mở rộng. Đồng thời, do TNSP là dạng trách 

nhiệm ngoài hợp đồng nên chế định bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ 

luật cũng cần được hoàn thiện, đặc biệt là 

quy định liên quan đến trách nhiệm trong 

trường có lỗi và không có lỗi, về cách tính 

mức thiệt hại và mức độ bồi thường. Đây là 

những quy định cơ bản, có tính chất nền tảng 

cho pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng nói chung, trong đó có chế định 

pháp luật về TNSP. 

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

cũng cần được nhìn nhận là văn bản đóng 

vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ 

chế pháp lí về TNSP. Cơ chế mà Luật chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá cần thiết lập là 

cơ chế hành chính. Cụ thể, trong khi tạo ra 

các quy tắc pháp lí để đảm bảo sản phẩm, 

hàng hoá cung cấp trên thị trường đáp ứng 

những yêu cầu tối thiểu về chất lượng và 

đảm bảo bất kì hàng hoá nào cung cấp đến 

NTD cũng có người chịu trách nhiệm về 

chất lượng, Luật đồng thời cũng phải đưa ra 

cơ chế để NTD và các cơ quan giải quyết 

tranh chấp có thể xác định được trường hợp 
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sản phẩm có khuyết tật - cơ sở làm phát 

sinh TNSP. Cơ chế này cần bao hàm cả 

những quy trình, thủ tục cần thiết để xác 

định và công bố sản phẩm có khuyết tật hay 

không theo yêu cầu của NTD, của Hội bảo 

vệ NTD, cơ quan bảo vệ NTD và cơ quan tố 

tụng. Đây có thể là công việc được thực 

hiện bởi các cơ quan quản lí ngành kinh tế-

kĩ thuật, cơ quan quản lí về chất lượng hoặc 

các tổ chức độc lập có đủ trình độ chuyên 

môn. Bên cạnh đó, Luật còn có thể thiết lập 

quy trình hành chính để thu hồi các sản 

phẩm được xác định có khuyết tật. Mặc dù 

sản phẩm khuyết tật không chỉ giới hạn ở 

các trường hợp sản phẩm không đảm bảo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật trong phạm 

vi Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

nhưng cơ chế xác định khuyết tật mà Luật 

thiết lập sẽ tạo nhiều thuận lợi cho việc xác 

định phần lớn trường hợp sản phẩm có 

khuyết tật. 

Với tư cách là luật chuyên ngành về bảo 

vệ NTD, Luật bảo vệ quyền lợi NTD phát 

huy vai trò của mình thông qua việc nhấn 

mạnh vào mối quan hệ giữa người cung cấp 

sản phẩm với NTD. Trong mối quan hệ đó, 

NTD có vị trí yếu thế hơn, từ đó Luật cung 

cấp các cơ chế pháp lí để khắc phục sự yếu 

thế này, thông qua đó đảm bảo tốt hơn 

quyền của NTD. Biện pháp pháp lí này bao 

gồm các cơ chế chung về bảo vệ NTD và 

các cơ chế cụ thể đối với vấn đề TNSP - 

một trong những chế định cơ bản của pháp 

luật bảo vệ NTD. Các cơ chế chung có thể 

là tư vấn, giúp NTD tìm hiểu quy định pháp 

luật; tìm kiếm chứng cứ và các hỗ trợ hợp lí 

cần thiết khác để NTD thực hiện quyền của 

mình trong quan hệ với nhà cung cấp sản 

phẩm, với các cơ quan hành chính, cơ quan 

tố tụng; quy định trách nhiệm của nhà sản 

xuất trong việc thông tin cho NTD; cơ chế 

giải quyết khiếu nại của NTD và giải quyết 

tranh chấp đối với vụ việc nhỏ, chứng cứ rõ 

ràng... Về các cơ chế cụ thể, Luật cần cụ thể 

hoá pháp luật về TNSP dựa trên các quy tắc 

chung được thiết lập trong Bộ luật dân sự 

và phát huy cơ chế hành chính về quản lí 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá mà Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá tạo ra như 

đã đề xuất ở trên. Các quy định này bao 

gồm: Trách nhiệm của người sản xuất, cung 

ứng sản phẩm, hàng hoá trong trường hợp 

hàng hoá có khuyết tật; các dạng khuyết tật; 

điều kiện cụ thể làm phát sinh TNSP; các 

trường hợp miễn trừ TNSP; cách thức xác 

định trách nhiệm trong trường hợp có nhiều 

chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng sản 

phẩm đến NTD.../. 
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