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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 105/QĐ-SCT ngày 11/7/2022 của 

Giám đốc Sở Công Thương về thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ ngày 26/7/2022 đến 

ngày 05/8/2022, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 105/QĐ-SCT đã tiến hành 

thanh tra tại Công ty cổ phần Foodinco Quy Nhơn (sau đây viết tắt là Công ty 

Foodinco, có địa chỉ tại: 76 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản Đô 

Thành (sau đây viết tắt là Công ty Đô Thành, có địa chỉ tại: thửa đất số 

16+17+18+19, khu QHDC đường Nguyễn Tư, phường Lý Thường Kiệt, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày 17/04/2022 của 

Trưởng đoàn thanh tra, Sở Công Thương kết luận như sau:  

1. Khái quát chung 

- Công ty Foodinco: kinh doanh bất động sản (Chủ đầu tư dự án: Tòa nhà 

hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Luxury Quy Nhơn) theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số: 4101475889 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 14/11/2016, đăng ký thay 

đổi lần thứ 5 ngày 11/11/2021. Địa chỉ trụ sở chính: 76 Trần Hưng Đạo, phường 

Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Công ty Đô Thành: kinh doanh bất động sản (Chủ đầu tư dự án: Trung 

tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn) theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp số 4101447641 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 10/8/2015, đăng ký thay đổi 

lần thứ 5 ngày 20/10/2021. Địa chỉ trụ sở chính: thửa đất số 16+17+18+19, khu 

QHDC đường Nguyễn Tư, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1 Kết quả xác minh thực tế  

2.1.1 Cung cấp thông tin về căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do 

đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 
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a. Cung cấp thông tin về căn hộ chung cư 

Thông tin về căn hộ chung cư được cung cấp đầy đủ đến người tiêu dùng 

về sản phẩm căn hộ hình thành trong tương lai qua các tài liệu bán hàng, tài liệu 

thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình tìm hiểu sản 

phẩm, người tiêu dùng được các nhân viên của Công ty Foodinco và Công ty 

Đô Thành giới thiệu tham quan căn hộ mẫu và tư vấn, giải đáp các vướng mắc 

liên quan đến căn hộ. 

- Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ Luxury Quy Nhơn do 

Công ty Foodinco làm chủ đầu tư đã được nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy tại Công văn số 2048/NT-PCCC&CNCH-P4 ngày 22/10/2021 của Cục 

Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an và nghiệm thu hoàn thành công trình 

xây dựng tại văn bản số 179/GĐ-GĐ1/HT ngày 19/11/2021 của Cục giám định 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ xây dựng. Tòa nhà có 495 căn 

hộ, gồm: 16 shophouse và 479 căn hộ. Cụ thể: 

+ Có 323 căn hộ đã bán và bàn giao cho chủ sở hữu, gồm: 66 căn hộ chủ 

sở hữu đang ở, 60 căn hộ chủ sở hữu chưa ở, 41 căn hộ chủ sở hữu đang cho 

thuê, 156 căn hộ do Công ty cổ phần Altara Hospitality Group thuê lại của chủ 

sở hữu để kinh doanh dịch vụ lưu trú; đồng thời, có 98 căn hộ đã được cấp Giấy 

Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất (viết tắt là Giấy chứng nhận); 225 căn hộ đang thực hiện thủ tục cấp Giấy 

Chứng nhận. 

+ Có 49 căn hộ (đã bao gồm 16 shophouse) đã bán và chưa bàn giao cho 

chủ sở hữu, trong đó: 15 căn hộ đã được cấp Giấy Chứng nhận và 34 căn hộ  

đang thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng nhận. 

+ Có 09 căn hộ (đã được cấp Giấy Chứng nhận) đã bán và đang thực hiện 

chuyển nhượng Giấy chứng nhận tại Phòng công chứng Lê Văn Thông (04 

Nguyễn Thái Học, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn). 

+ Có 114 căn hộ chưa bán và đã được cấp Giấy Chứng nhận. 

Đến nay, có 236 căn hộ đã được cấp Giấy Chứng nhận (113 Giấy Chứng 

nhận của chủ sở hữu căn hộ đã bán và 123 Giấy Chứng nhận là của chủ đầu tư).  

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ I-Tower Quy Nhơn do 

Công ty Đô Thành làm chủ đầu tư: đang thi công kết cấu phần thô đến tầng số 

09/41 tầng, chậm so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư, cụ thể theo Giấy Chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2643373338 chứng nhận lần đầu ngày 

22/7/2020, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 01/12/2021 do Sở kế hoạch và Đầu tư 

Bình Định cấp ngày 01/12/2021, theo đó tại khoản 8 Điều 1 Giấy Chứng nhận 

đăng ký đầu tư quy định tiến độ thực hiện dự án đầu tư hoàn thành toàn bộ công 

trình và đưa vào sử dụng trong quý 3/2022. Nguyên nhân chậm là do tình hình 

dịch bệnh Covid 19 kéo dài từ đầu năm 2020, dự án có lúc phải tạm ngừng thi 

công do thực hiện biện pháp 5K và giãn cách xã hội theo yêu cầu phòng chống 

dịch của chính quyền địa phương. 
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b. Các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp 

- Công ty Foodinco: Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ 

Luxury Quy Nhơn gồm các dịch vụ sinh hoạt như: điện, nước, internet, dịch vụ 

bảo vệ, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ xử lý kỹ thuật, xử lý sự 

cố. Các dịch vụ trên đều được Công ty Foodinco ký hợp đồng với các nhà cung 

cấp, Công ty TNHH quản lý tài sản Taisei VN (đơn vị quản lý vận hành Tòa 

nhà). Theo hợp đồng đã ký kết, các bên thỏa thuận thu phí dịch vụ 11.000 

đồng/m
2 
(chưa có thuế giá trị gia tăng), đến nay chưa có cư dân khiếu nại về phí 

dịch vụ.  

- Công ty Đô Thành: thông tin dịch vụ sinh hoạt được quy định cụ thể 

trong hợp đồng theo mẫu đã đăng ký, hiện nay dự án đang thi công kết cấu phần 

thô chưa hoàn thành đưa vào sử dụng nên chưa phát sinh thông tin về việc thực 

hiện thực tế các dịch vụ sinh hoạt. 

2.1.2. Việc giao kết hợp đồng với người tiêu dùng 

a. Công ty Foodinco  

Đến thời điểm kiểm tra, Công ty có 381/495 căn hộ (chiếm tỷ lệ 76,97%) 

được ký kết hợp đồng, trong đó: 

- Trước ngày 01/3/2022: có 372/495 căn hộ (chiếm tỷ lệ 75,15%), được 

ký kết hợp đồng theo hợp đồng mẫu đã được Sở Công Thương chấp nhận. 

- Kể từ ngày 01/3/2022 trở về sau, Công ty Foodinco không ký kết hợp 

đồng với khách hàng theo hợp đồng mẫu đã đăng ký với Sở Công Thương trước 

đó mà ký Hợp đồng mua bán căn hộ theo mẫu do Phòng Công chứng cung cấp; 

đồng thời, kèm theo Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư (là bản đính kèm 

với Hợp đồng theo mẫu đã được Sở Công Thương chấp nhận) do bên mua cam 

kết thực hiện. Hiện có 09 căn hộ đã bán (đã được cấp Giấy Chứng nhận) đang 

thực hiện chứng nhận tại Phòng Công chứng Lê Văn Thông (04 Nguyễn Thái 

Học, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn). 

b. Công ty Đô Thành 

Đến thời điểm kiểm tra, Công ty có 44 căn hộ đã được thỏa thuận đặt 

mua và 242/1.366 căn hộ được ký kết hợp đồng, trong đó: 

- Trước ngày 01/3/2022: 98 căn hộ.   

- Sau ngày 01/3/2022: 144 căn hộ.  

2.1.3. Thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

- Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành thực hiện hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung, hình thức hợp đồng đảm bảo theo mẫu và điều kiện 

giao dịch chung đảm bảo theo quy định pháp luật. Đồng thời, niêm yết công 

khai các Hợp đồng mẫu đã được Sở Công Thương Bình Định chấp nhận tại trụ 

sở và gửi cho khách hàng đọc kiểm tra trước khi ký Hợp đồng mua bán.  
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- Công ty Foodinco đã thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung và đã được Sở Công Thương Bình Định chấp nhận đăng 

ký tại các Thông báo số: 
(1)

27/TB-SCT ngày 08/5/2019; 
(2)

56/TB-SCT ngày 

11/9/2019; 
(3)

80/TB-SCT ngày 02/12/2019; 
(4)

96/TB-SCT ngày 13/9/2021 và 
(5)

14/TB-SCT ngày 25/02/2021. 

- Công ty Đô Thành đã thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung và đã được Sở Công Thương Bình Định chấp nhận đăng 

ký tại Thông báo số 
(1)

49/TB-SCT ngày 12/7/2021 và 
(2)

98/TB-SCT ngày 

24/9/2021. Tuy nhiên, tại Phụ lục số 4 về thời hạn và tiến độ thanh toán của 242 

hợp đồng đã ký kết đều không được thực hiện theo Hợp đồng mẫu tại Thông 

báo số 98/TB-SCT, nguyên nhân là do để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng 

xoay vòng vốn, Công ty Đô Thành đã giãn tiến độ thanh toán thành 15 đợt, mỗi 

đợt 5% so với đăng ký ban đầu là 8 đợt, mỗi đợt 10%.   

- Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản (viết tắt 

là Nghị định số 02/2022/NĐ-CP); theo đó, có quy định về mẫu Hợp đồng mua 

bán/thuê mua căn hộ chung cư; có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022. Đồng thời, 

ngày 29/3/2022, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 411/SCT-QLTM về 

việc thông báo thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu theo Nghị định số 

02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ và đã gửi văn bản này đến 

Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành; tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, các 

Công ty vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung.  

2.1.4. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch 

Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành cung cấp đầy đủ cho người tiêu 

dùng tất cả các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng liên quan đến giao dịch theo đúng 

quy định của pháp luật và theo yêu cầu của người tiêu dùng như thỏa thuận đặt 

mua, hợp đồng mua bán căn hộ, thông báo đề nghị thanh toán từng đợt, phiếu 

thu tiền từng đợt thanh toán, hóa đơn bán hàng, các biên bản bàn giao liên quan 

căn hộ, và các loại giấy tờ khác liên quan khi khách hàng yêu cầu. 

2.1.5. Bảo hành căn hộ 

- Công ty Foodinco: thực hiện công tác bảo hành căn hộ theo quy định tại 

hợp đồng đã giao kết với khách hàng và theo quy định của pháp luật về thời hạn 

bảo hành, danh mục bảo hành của căn hộ. 

- Công ty Đô Thành: do dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ 

I-Tower Quy Nhơn đang thi công kết cấu phần thô nên việc bảo hành căn hộ chỉ 

thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

2.1.6. Thực hiện hoạt động khuyến mại 

a. Công ty Foodinco đã thực hiện 02 chương trình khuyến mại: 
(1)

 “Chính 

sách bán hàng Dự án Altara Residences Quy Nhơn”, thời gian khuyến mại: bắt 

đầu từ ngày 13/5/2021 - 30/7/2021; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: quà 
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tặng: máy giặt, tủ lạnh; … và 
(2)

 “Quà tặng tân gia”, thời gian khuyến mại: bắt 

đầu từ ngày 20/11/2021 - 31/01/2022; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

tủ lạnh và máy giặt; … lần lượt theo Thông báo thực hiện khuyến mại số 

526/CV/FQN ngày 06/5/2021 và 16.11/TB-FQN ngày 16/11/2021. Công ty 

Foodinco đã thực hiện trao quà khuyến mại đúng theo nội dung đã thông báo 

thực hiện khuyến mại gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và có 

phiếu xác nhận quà tặng khuyến mại theo Chính sách bán hàng giữa Công ty 

Foodinco và cư dân. 

b. Công ty Đô Thành đã thực hiện 01 chương trình khuyến mại: “Sở hữu 

căn hộ siêu sang, mang vàng về nhà”, thời gian khuyến mại: bắt đầu từ ngày 

30/11/2021 đến hết ngày 30/12/2022; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

Vàng nhẫn 9999… theo Thông báo thực hiện khuyến mại số 102/2021/TB-ĐT 

ngày 26/11/2021; đã thực hiện trao quà khuyến mại đúng theo nội dung đã 

thông báo thực hiện khuyến mại gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền và có Biên bản giao nhận giữa đại lý và khách hàng. 

2.1.7. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng 

Đến thời điểm kiểm tra, chưa phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo, vụ việc 

khiếu kiện của khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán căn hộ 

theo hợp đồng mẫu đã đăng ký hoặc các loại phí dịch vụ do đơn vị quản lý vận 

hành cung cấp. 

2.1.8. Bảo vệ thông tin người tiêu dùng 

Người tiêu dùng được đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cá nhân khi 

tham gia thực hiện các hoạt động giao dịch ký kết thực hiện hợp đồng mua bán 

căn hộ và các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý vận hành căn hộ cung cấp. 

2.1.9. Thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan khác  

Ban quản lý Tòa nhà Altara Residences (được liên danh bởi Công ty cổ 

phần Altara Hospitality Group với Công ty TNHH quản lý tài sản Taisei VN) 

phát hành “Sổ tay cư dân Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ 

Luxury Quy Nhơn” nhằm hướng dẫn cho cư dân cách sử dụng căn hộ trong Tòa 

nhà. Đồng thời, định kỳ 03 tháng, Ban quản lý Tòa nhà Altara Residences kiểm 

nghiệm mẫu nước sinh hoạt nhằm đảm bảo sức khỏe cho cư dân tại Tòa nhà 

(được kiểm nghiệm tại Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường Bình Định). 

2.2. Nhận xét về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao 

của Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành  

2.2.1. Ưu điểm 

- Thực hiện cơ bản đảm bảo các thủ tục đăng ký về hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung, về thực hiện các chương trình khuyến mại. 

- Trong quá trình thanh tra, chấp hành nghiêm Quyết định thanh tra, có tinh 

thần hợp tác với các thành viên trong Đoàn thanh tra; tích cực phối hợp, cung cấp 
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tài liệu và giải trình kịp thời theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.  

2.2.2. Nhược điểm 

Chưa nghiên cứu, cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật có liên 

quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là quy định pháp luật về hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

3. Kết luận 

3.1. Về những nội dung được thanh tra  

a. Những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả 

Nhìn chung, Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành đã chấp hành tốt 

các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Điều 6, 8, 12, 14, 17, 18, 

19, 20 và 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010; Điều 7 và 

Điều 8 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ về quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng (sau đây viết tắt là Nghị định số 99/2011/NĐ-CP). Đồng thời, 

Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành sử dụng bản hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung đã đăng ký với Sở Công Thương trong quá trình thực hiện 

giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng. 

b. Những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót 

- Công ty Foodinco 

Chưa thực hiện việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP 

và văn bản số 411/SCT-QLTM ngày 29/3/2022 của Sở Công Thương Bình 

Định về việc thông báo thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu theo Nghị định 

số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. 

- Công ty Đô Thành 

+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư chậm so với quy định tại khoản 8 Điều 1 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.  

+ Chưa thực hiện việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 

99/2011/NĐ-CP và văn bản số 411/SCT-QLTM ngày 29/3/2022 của Sở Công 

Thương Bình Định về việc thông báo thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu 

theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ. 

+ Thời hạn và tiến độ thanh toán của hợp đồng đã ký kết không thực hiện 

theo Hợp đồng mẫu.  

3.2. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra và cơ quan có liên quan 

3.2.1 Đối với đối tượng thanh tra 

Những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót của Công ty Foodinco và Công ty Đô 

Thành chưa phát sinh hậu quả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng; đồng thời, 
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chưa phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung. Do đó, nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh 

nghiệp và bảo đảm quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng), Sở Công 

Thương đề nghị Công ty Foodinco và Công ty Đô Thành thực hiện các biện 

pháp dưới đây để khắc phục các hạn chế nêu trên, hoàn thành chậm nhất đến hết 

ngày 30/9/2022.  

a. Công ty Foodinco 

- Thực hiện việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP trên cơ sở văn 

bản số 411/SCT-QLTM ngày 29/3/2022 của Sở Công Thương về việc thông 

báo thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP 

ngày 06/01/2022 của Chính phủ. 

- Ký lại hợp đồng với 09 căn hộ đã ký kết kể từ ngày 01/3/2022 đến thời 

điểm kiểm tra (05/8/2022) và các căn hộ tiếp tục được ký kết (nếu có) sau ngày 

05/8/2022 đến thời điểm được Sở Công Thương ra thông báo về việc chấp nhận 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

b. Công ty Đô Thành  

- Thực hiện thủ tục gia hạn Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; đồng thời, 

có biện pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình sớm bàn giao căn hộ theo 

thỏa thuận hợp đồng đã ký kết với khách hàng, tránh tổn thất thiệt hại phát sinh 

từ việc thực hiện không đúng hợp đồng đã ký kết. 

- Thực hiện việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP trên cơ sở văn 

bản số 411/SCT-QLTM ngày 29/3/2022 của Sở Công Thương về việc thông 

báo thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng mẫu theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP 

ngày 06/01/2022 của Chính phủ. 

- Ký lại hợp đồng với 144 căn hộ đã ký kết kể từ ngày 01/3/2022 đến thời 

điểm kiểm tra (28/7/2022) và các căn hộ tiếp tục được ký kết (nếu có) sau ngày 

28/7/2022 đến thời điểm được Sở Công Thương ra thông báo về việc chấp nhận 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đăng ký lại hợp đồng 

theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi có bất kỳ thay đổi thông tin về hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (thời hạn và tiến độ thanh toán, …) 

để kịp thời điều chỉnh đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp 

và người tiêu dùng. 

3.2.2. Đối với Sở Công Thương 

a. Phòng Quản lý Thương mại 

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung; hướng dẫn, yêu cầu doanh nghiệp về nội dung của hợp đồng theo mẫu, 

điều kiện giao dịch chung phải đảm bảo theo quy định tại Điều 16 Luật Bảo vệ 
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quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010; Điều 7 Nghị định số 99/2011/NĐ-

CP và sự phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc lưu hành các hợp đồng theo mẫu 

và điều kiện giao dịch chung đã đăng ký. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và các văn bản pháp luật khác có liên quan để nâng cao ý thức chấp hành 

của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung theo quy định của pháp luật. 

b. Thanh tra Sở 

- Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở Công ty Foodinco và Công ty Đô 

Thành khắc phục các hạn chế nêu trên. Đến hết ngày 30/9/2022, Công ty 

Foodinco và Công ty Đô Thành chưa hoàn thành, kiến nghị xử lý theo quy định 

pháp luật. 

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký 

hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nhằm kịp thời phát hiện nhắc 

nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Công Thương 

yêu cầu Giám đốc Công ty Foodinco, Giám đốc Công ty Đô Thành, Trưởng 

phòng Phòng Quản lý thương mại, Chánh Thanh tra Sở và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được kết luận theo đúng quy 

định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Công ty Foodinco; 

- Công ty Đô Thành; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLTM; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tổng 
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