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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg 
ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành  

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

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung. 

Điều 1. Sửa đổi tên một số hàng hóa, dịch vụ trong Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
ban hành kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg 

1. Tại số thứ tự 2: Sửa “Cung cấp nước sạch sinh hoạt” thành “Cung cấp nước 
sinh hoạt”. 

2. Tại số thứ tự 4: Sửa “Thuê bao điện thoại cố định” thành “Dịch vụ điện 
thoại cố định mặt đất”. 

3. Tại số thứ tự 5: Sửa “Thuê bao di động trả sau” thành “Dịch vụ thông tin di 
động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau)”. 

4. Tại số thứ tự 6: Sửa “Kết nối internet” thành “Dịch vụ truy nhập internet”. 
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Điều 2. Bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ban hành kèm theo Quyết định 
số 02/2012/QĐ-TTg 

1. Bổ sung vào số thứ tự 5: Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh 
toán: trả trước). 

2. Bổ sung số thứ tự 10: Phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ 
tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm 
mục đích tiêu dùng). 

3. Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015. 
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các tổ chức, 

cá nhân đang áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các 
hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 2 Quyết định này phải thực hiện việc đăng ký theo 
quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Đối với các hợp đồng đã được ký kết và có hiệu lực trước thời điểm Quyết 
định này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định này không áp dụng đối với những hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung cung ứng các hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 2 Quyết định đã ký kết 
hoặc áp dụng với người tiêu dùng trước thời điểm Quyết định có hiệu lực thi hành. 

b) Trong trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải tiến 
hành thủ tục đăng ký và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký 
được hoàn thành theo quy định. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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