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Kính gửi :  UBND các huyện, Thị xã, Thành phố 

   

 

Căn cứ Kế hoạch số 333/QĐ-BTTTT ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021; 

Căn cứ công văn số 103/TTCS-TTTH, ngày 24/02/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” trên hệ thống thông tin cơ sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh tổ chức thông tin, 

tuyên truyền trong nhân dân qua hệ thống truyền thanh cấp huyện; Phòng Văn hóa - 

Thông tin hướng dẫn các Đài truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền 

thường xuyên trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở và các hình thức tuyên truyền 

khác phù hợp với tình hình địa phương nhằm triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”.  

2. Tuyên truyền về kết quả và giải pháp 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-

KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

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

3. Tuyên truyền các gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động.  

4. Tuyên truyền Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

5. Tuyên truyền Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.  

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các lĩnh vực sau:  

- Chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa và sữa học đường.  

- Nhóm hàng dệt may hướng tới người tiêu dùng trong nước.  

- Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. 



 - Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm ngăn chặn kịp 

thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất 

lượng.  

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; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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