
     ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                   ĐẢNG ỦY KHỐI 
 CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH  
          *                           Bình Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2022 
         Số 1018 - CV/ĐUK  
        Về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động   
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

 
 

             Kính gửi: - Các chi, đảng bộ cơ sở, 
                         - Các đoàn thể Khối. 

               

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Chỉ thị số 18-CT/TU) và Công văn số 855-

CV/BTGTU, ngày 13/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên 

truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối 

triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động, nhất là các quan 

điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 

19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Chỉ thị số 03-

CT/TW); Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

trong tình hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 28/CT-TTg); Quyết định số 386/QĐ-TTg 

ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường 

trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động, kế hoạch của Chính phủ, của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Cuộc vận động.   

2. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xem đây là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, 

đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng phù hợp với các cam kết 

quốc tế, luật pháp của Việt Nam và quy định của tỉnh. 
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3. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, 

vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của tỉnh và của 

Việt Nam. Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tiên sử 

dụng hàng Việt Nam. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai, thực hiện nội dung 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc 

vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 28/CT-TTg, Chỉ thị số 

18-CT/TU của các cơ quan, đơn vị, đơn vị, nhất là việc đẩy mạnh xây dựng thương 

hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh nghiệp có các sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích…; khuyến khích các doanh 

nghiệp sản xuất hàng hoá có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp. 

4. Cấp ủy trong các doanh nghiệp phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh 

thương mại hiện đại, kết hợp hài hoà với hoạt động thương mại, phân phối truyền 

thống; công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn 

gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hoá. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh 

các vấn đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hoá Việt 

Nam, của tỉnh sản xuất. 

5. Biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất 

là những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ 

thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá 

thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô 

hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 

28/CT-TTg, Chỉ thị số 18-CT/TU và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn 

với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 

2021-2025; đồng thời, phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển 

khai thực hiện Cuộc vận động.   

6. Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên 

tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu 

cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam. 

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về thực hiện 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... 

Căn cứ nội dung Công văn này các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối triển 

khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 

đồng thời thường xuyên nắm tình hình việc triển khai thực hiện Cuộc vận động 
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“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo 

gỡ những khó khăn vướng mắc (nếu có). 

 Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận:                                                                T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Như trên;                                                                           PHÓ BÍ THƯ                                                                                                                             
- Thường trực Tỉnh ủy,  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,   
- Thường trực Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, 
- Thường trực ĐUK,       
- Các ban Đảng ủy, đoàn thể Khối,  
- Lưu VP, TGDV.                            

   Phạm Thị Tố Loan                                                                                     
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