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PHAN THỊ HƯƠNG GIANG * 

Tóm tắt: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 là một trong những công cụ hữu hiệu 

giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng - bên yếu thế trong quan hệ tiêu dùng. Tuy nhiên, Luật Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng qua 10 năm áp dụng đã bộc lộ những điểm hạn chế cần được sửa đổi, 

điều chỉnh. Bài viết phân tích một số nội dung không còn phù hợp trong Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng năm 2010 như: khái niệm người tiêu dùng, quy định về bảo hành hàng hoá, linh kiện, phụ 

kiện, quy định về giải quyết tranh chấp tiêu dùng thông qua toà án… và đưa ra những đề xuất để hoàn 

thiện hơn các quy định trên.  
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COMMENTS ON SOME PROVISIONS OF THE 2010 LAW ON PROTECTION OF 

CONSUMERS’ RIGHTS  

Abstract: The 2010 Law on Protection of Consumers’ rightsis one of the effective instruments to 

protect the legally rights of consumers - the disadvantaged in consumption transactions. However, 

after almost 10 years of enforcement, there are some drawbacks in this law which need to be 

supplemented and amended. This article analyzes some contents that is no longer suitable in the 2010 

Law on Protection of Consumers’ rights, including provision on the definition of consumer, provisions 

on warranty of goods, components, accessories, and the resolution of consumer disputes at courts, etc. 

It also proposes some suggestions for improving these articles. 
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uật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

năm 2010 (Luật BVQLNTD) từ khi 

được áp dụng đã đóng góp rất lớn trong việc 

bảo vệ người tiêu dùng nói riêng và quyền 

con người nói chung tại Việt Nam. Luật 

BVQLNTD không chỉ giúp xác định rõ 

quyền của người tiêu dùng mà còn xây dựng 

cơ chế để bảo vệ các quyền đó thông qua 

quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân kinh doanh cũng như cơ chế giải quyết 

tranh chấp phát sinh từ quan hệ tiêu dùng. 

Theo đó, người tiêu dùng được bảo vệ đến 

mức đảm bảo sự cân bằng của họ với các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trong quan hệ mua 

bán, sử dụng hàng hoá cho mục đích tiêu 

dùng. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực thi, 

Luật BVQLNTD cũng đã bộc lộ nhiều hạn 

chế, thể hiện ở việc văn bản này chứa đựng 

những điều khoản chưa rõ ràng (nhưng 

không có văn bản hướng dẫn cụ thể), không 

còn phù hợp và thậm chí là bất khả thi.  
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