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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển thị 

trường trong nước gắn với Cuộc vận động   

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn  

2021 – 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

  Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi :  

                   - Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

                   - UBND các huyện, thị xã, thành phố Tuy Hòa; 

                   - Báo Phú Yên; 

                   - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên. 

  

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 11/5/2021 về Triển khai thực hiện 

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

tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực 

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

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2025 

theo Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây 

dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để quảng bá giới thiệu về sản 

phẩm, hàng hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên các sản phẩm thế mạnh của tỉnh…đồng 

thời khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng 

hàng Việt.  

Đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, cung 

cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường thông tin tuyên truyền, 

cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, đầy đủ, chính xác để các doanh nghiệp thương 

mại, doanh nghiệp phân phối và các nhà bán buôn, bán lẻ có điều kiện định hướng 

sản xuất kinh doanh, khai thác tốt các thị trường tiềm năng và mở rộng thị trường 

xuất khẩu. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

          GIÁM ĐỐC 

             

 

 

 

 

        Trần Thanh Hưng 
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