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                             Kính gửi: 

                                            - Các sở, ban, ngành; 

                                            - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động tỉnh và yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền và quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội nội dung Chỉ thị số 03-

CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 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”. 

2. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình 

thức, nội dung phù hợp tới các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội, nhằm 

khuyến khích và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng 

nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt 

động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp; gắn nội dung Cuộc vận động "Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác trong 

các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và sự hưởng 

ứng của người dân về Cuộc vận động và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

4. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh nhận thức rõ vai 

trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động; trách nhiệm nâng cao chất 

lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; hưởng ứng sản xuất, kinh 

doanh sạch, an toàn; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

5. Sở Công Thương: 

- Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch số 1179/KH-UBND ngày 21/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền 

thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia 

Lai và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tổng hợp, lựa chọn các hàng hóa, 

sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các 

chương trình quảng bá, giới thiệu; tăng cường giao lưu, kết nối cung cầu hàng hóa 

cấp vùng, miền. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khảo sát, lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của địa 

phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm; căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện 

các chương trình, nhiệm vụ được giao; phối hợp với Sở Công Thương tăng cường 

giao lưu, kết nối cung cầu hàng hóa, tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở địa phương 

- Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc 

vận động đến mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, 

vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. 

- Rà soát, bãi bỏ và cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản 

xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng; chú trọng các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ 

thống dịch vụ phân phối đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo 

điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa 

thương hiệu Việt Nam. 

7. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác có liên quan: căn cứ trên chức năng, nhiệm 

vụ được giao để xây dựng các giải pháp, kế hoạch công tác cụ thể hưởng ứng Cuộc 

vận động, phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; 

định kỳ trước ngày 31/11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương 

để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo) 

- Bộ Công Thương (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- TT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh và Báo Gia Lai; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX, KTTH.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 
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