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KẾ HOẠCH 
 

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

tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 
 

Thực hiện Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, kết 

luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 

06- TTr/TU ngày 19/01/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện 

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

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng 

kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bám sát nội dung, tiếp tục triển khai, thực hiện sâu rộng Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao 

nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng 

lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương 

hiệu Việt, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo 

an sinh xã hội và phát triển bền vững của đất nước, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các cấp trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

cuộc vận động. Phát huy nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, 

kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động. 

- Các hoạt động thực hiện cuộc vận động năm 2016 phải xác định rõ trọng 

tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 

264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị, kết luận số 107-KL/TW, ngày 
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10/4/2015 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

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

Nam”, Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tri số 06- TTr/TU 

ngày 19/01/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo thực hiện Cuộc vận 

động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 02–K /TW của 

Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11/N -CP  của Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-

CP “về một số giải pháp tháo g  khó khăn cho sản xuất kinh doanh, h  trợ thị 

trường” của Chính phủ; ...  

- Đa dạng hóa các hình thức truyên truyền, tăng cường thời lượng tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin, báo chí của Trung ương, địa phương và hệ thống Đài 

Phát thanh của cấp huyện, nhất là Đài Phát thanh các xã, phường, thị trấn.  

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, trailer tuyên truyền, về cuộc vận 

động trên Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc và các Báo điện tử; Website, bản tin, 

... của MTT , các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các 

buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể nhân dân.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng các ấn phẩm, tờ 

gấp, xây dựng các cụm panô, áp phích,.... ở những khu trung tâm, điểm công cộng, 

tại các điểm tổ chức hội chợ, điểm bán hàng Việt. 

- Đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình bồi dư ng nghiệp vụ cán 

bộ các cấp năm 2016; biên soạn, phát hành ấn phẩm với những nội dung liên quan 

đến Cuộc vận động do Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động 

đối với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở người có uy tín trong đồng bào, dân tộc 

thiểu số và  nhân dân tại các địa phương. 

2. Tổ chức đưa hàng Việt đến người tiêu dùng.  

- Tổ chức các điểm bán hàng lưu động, các chương trình đưa hàng Việt 

về Nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, khu Công nghiệp, khu đô thị trên 

địa bàn tỉnh.   

- Tổ chức các Hội chợ, phiên chợ, điểm bán hàng Việt để giới thiệu sản 

phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kết hợp với trưng bày 

một số sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với 

hàng hóa trong nước hoặc với hàng hóa nhập khẩu vừa nhằm giới thiệu tính ưu việt 
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của hàng hóa trong nước, vừa tuyên truyền cảnh báo người tiêu dùng nâng cao tinh  

thần cảnh giác, phòng ngừa khi mua sắm hàng hóa. 

- Tổ chức chương trình hành động vì quyền lợi người tiêu dùng, chương 

trình khuyến mại và tổ chức tháng khuyến mại, các chương trình xúc tiến thương 

mại theo kế hoạch của tỉnh; 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các phiên chợ Hàng Việt 

nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên đại bàn tỉnh, quan tâm 

vùng đồng bào dân tộc trong tỉnh. 

3. Công tác quản lý nhà nước. 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp, tham mưu với HĐND, 

UBND tỉnh có các giải pháp, kế hoạch cụ thể hưởng ứng cuộc vận động theo tinh 

thần Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ;  uyết định số 

634/ Đ-TTg ngày 29/ 4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 2014 - 2020.  

- Tăng cường rà soát, sửa đổi, ban hành chính sách, cắt giảm các thủ tục 

hành chính phiền hà, thực hiện các giải pháp h  trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn và quản lý việc mua sắm tài sản 

của các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại 

nơi sản xuất và thị trường nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi 

sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những hành vi gian lận thương 

mại khác nhằm đảm bảo hàng hóa được sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị 

trường tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp cải tiến bao bì, mẫu mã, chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, hạ giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu và thu nhập 

của người tiêu dùng, đặc biệt là công nhân và nông dân. H  trợ các doanh nghiệp 

tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng tại khu 

vực nông thôn và địa bàn các khu vực đông dân cư. 

- Hướng dẫn các ngành, các huyện, thành, thị triển khai thực hiện kinh phí 

Cuộc vận động năm 2016 đã được duyệt. 

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2014/634_QD_TTg.pdf
http://www.business.gov.vn/Portals/0/2014/634_QD_TTg.pdf
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4. Tăng cường giám sát, kiểm tra và kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra định kỳ các sở, ngành thành 

viên Ban chỉ đạo, các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp về các nội dung 

liên quan đến việc triển khai thực hiện cuộc vận động. 

- Thường xuyên kiện toàn và phân công thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp 

việc  phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp và các huyện, thành, 

thị để đảm bảo hoạt động hiệu quả. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban 

Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh. 

- Xây dựng các chương trình cụ thể để triển khai các nội dung trong Kế 

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

năm 2016, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong khối Mặt trận và các đoàn thể. 

-  ập dự trù kinh phí phục vụ các hoạt động thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  Tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt năm 2016. 

- Thường trực phối hợp tham mưu công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo các nội dung yêu cầu. Tổ chức các đoàn 

công tác thực hiện nội dung kiểm tra định kỳ các sở, ngành thành viên, các huyện, 

thành phố, thị xã, các đơn vị và các doanh nghiệp theo định kỳ các nội dung liên 

quan tới việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.  

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức các tổ công tác kiểm tra các hội chợ 

hàng Việt trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệm tại một 

số tỉnh thành về công tác triển khai Cuộc vận động; kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ 

Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo để đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả. 

- Tiếp nhận thông tin, tập hợp tư liệu, số liệu để xây dựng báo cáo và chuẩn 

bị nội dung, các điều kiện tổ chức các hội nghị, các kỳ họp thường kỳ cũng như 

đột xuất của Ban chỉ đạo. Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả triển khai 

thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh. 

- Đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình bồi dư ng nghiệp vụ cán 

bộ MTTQ các cấp năm 2016; Phối hợp tổ chức giới thiệu các sản phẩm đạt chất 

lượng của các doanh nghiệp. 
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2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; định hướng, 

chỉ đạo nội dung tuyên truyền Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” năm 2016 của tỉnh Vĩnh Phúc trong hội nghị giao ban báo chí, hội nghị 

báo cáo viên. 

- Tổ chức điều tra dư luận xã hội; nắm sát, phản ánh kịp thời dư luận xã hội 

trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. 

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Dân vận cấp cơ sở; Chỉ đạo hệ thống 

Dân vận phối hợp tuyên truyền cuộc vận động gắn với các sinh hoạt chính trị trong 

Đảng, trong xã hội; hưởng ứng thực hiện cuộc vận động qua phong trào Dân vận 

khéo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh từ tỉnh đến cơ sở. 

4. Sở Công thương. 

- Chỉ đạo Trung tâm Thông tin- Xúc tiến thương mại phối hợp với các ngành 

chức năng, UBND các huyện, thị, thành và các doanh nghiệp tổ chức các chương 

trình xúc tiến thương mại. Xây dựng kế hoạch tổ chức các điểm bán hàng việt lưu 

động, phiên chợ hàng Việt và các chương trình đưa hàng Việt về Nông thôn, miền 

núi, vùng sâu vùng xa, khu Công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.   

- Chỉ đạo Chi cục  uản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng liên 

quan tăng cường theo dõi sát sao diễn biến thị trường, tăng cường các đoàn kiểm 

tra kiên ngành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, tem nhãn bao bì trên thị 

trường….để tạo lòng tin trong người tiêu dùng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; xây 

dựng và triển khai các chương trình truyền thông, quảng cáo các ấn phẩm danh mục sản phẩm 

và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt; về các sản phẩm, hàng hóa của các doanh 

nghiệp Việt Nam, đặc biệt chỉ đạo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và 

truyền thông đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chiếm 

lĩnh thị trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của các đơn vị.  

- Chỉ đạo Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh kịp thời cập nhập các văn 

bản, dữ liệu về cuộc vận động; xây dựng panơ, các chuyên mục, tin, bài, diễn 
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đàn,… để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, về tình hình thực hiện cuộc 

vận động của các cấp, các ngành. 

6. Các cơ quan báo, đài. 

- Tăng cường các nội dung tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, 

phóng sự, diễn đàn, các trailer tuyên truyền về cuộc vận động,  xác định tiêu chí hàng Việt 

Nam, phân biệt hàng giả, hàng thật, giới thiệu một số sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng 

cao, các điểm bán hàng Việt, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.  

- Thường xuyên phản ánh hoạt động của các cấy ủy Đảng, chính quyền, Ban 

Chỉ đạo cuộc vận động các cấp, các ngành, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân 

trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và thông tin 

các huyện, thị, thành làm tốt công tác lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá những sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, du lịch tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

- Xây dựng kế hoạch triển khai các cụm panô, băng zôn tuyên truyền tại các 

khu vực trung tâm, đường phố chính; chương trình phát động sáng tác áp phích, 

tranh cổ động, các ấn phẩm văn học, các tiểu phẩm sân khấu... 

- Phối hợp thành lập đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các quy định hiện hành 

liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ 

cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động sản xuất, kinh 

doanh... Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp nhằm giúp đưa hoạt 

động quản lý nhà nước đi vào nề nếp. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh thị trường khoa học công 

nghệ, xây dựng thương hiệu gắn với thông tin tuyên truyền. Hướng dẫn các hội, 

hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký xác lập quyền 
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và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên 

thương mại hàng Việt theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách h  trợ doanh 

nghiệp; thẩm định các dự án hạ tầng thương mại; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng 

thêm các mặt hàng chủ lực của tỉnh Vĩnh Phúc,....theo quy định pháp luật hiện hành. 

10. Sở Tài chính: 

- Hướng dẫn các ngành, các huyện, thị, thành triển khai thực hiện kinh phí 

cuộc vận động năm 2016;    

- Tăng cường tham mưu công tác quản lý điều hành giá cả, bình ổn giá 

các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các ngành xây dựng cơ chế 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các 

cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu 

cầu của cuộc vận động. 

11. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo Phòng y tế các huyện, thành, thị, các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy 

mạnh công tác truyền thông về dịch vụ y tế và thuốc sản xuất trong nước, trong 

tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát các bác sĩ, thầy thuốc và các cơ sở khám chữa 

bệnh nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác tư vấn, kê đơn thuốc cho người 

bệnh, từ đó hạn chế tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc ngoại đắt tiền, bảo đảm thực 

hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm để bảo đảm chất 

lượng của sản phẩm thực phẩm Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm 

trong nước và xuất khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

12. Ban Dân tộc: 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, 

Trưởng các đoàn thể của thôn và người có uy tín thuộc các xã vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi. 

- Tuyên truyền cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

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

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các đợt bán hàng phiên chợ hàng Việt lưu 

động cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh  
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13. Các đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh: 

Căn cứ các nội dung kế hoạch này và  uy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vận động tại cơ 

quan, đơn vị và theo hệ thống ngành dọc. 

14. Ban chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành,thị:  

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tạo điều kiện, h  trợ 

các doanh nghiệp, siêu thị thương mại về địa điểm, sân bãi, điện, nước, an ninh trật tự, 

vệ sinh môi trường, công tác tuyên truyền, quảng bá và các điều kiện cần thiết để tổ 

chức các chương trình đưa hàng việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, các khu 

công nghiệp, khu đô thị trên địa tỉnh, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và đồng 

bào các dân tộc tại địa phương; hướng dẫn các đơn vị tổ chức các phiên chợ hàng Việt 

phải thực hiện đúng quy trình; Sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia các 

điểm bán hàng lưu động, các phiên chợ hàng Việt phải có nguồn gốc xuất xứ tại Việt 

Nam, đảm bảo vệ sinh môi trường và giá cả hợp lý. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

- Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, thành 

viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị căn cứ nhiệm vụ của 

đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch này; đồng thời xây 

dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2016 phù hợp với nhiệm vụ chung và 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

- Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các sở, ngành, phòng, ban 

chức năng phối hợp với Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp triển khai thực hiện tốt 

các nội dung của cuộc vận động. Đặc biệt, phối hợp với ngành Công thương, các 

siêu thị, doanh nghiệp, công ty tổ chức sự kiện trong công tác tuyên truyền, xác 

định địa điểm bán hàng và các điều kiện đảm bảo để tổ chức tốt các chương trình 

hội chợ, phiên chợ kích cầu tiêu dùng và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. 

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch 

nghiên cứu, tham mưu kinh phí để triển khai thực hiện tốt các nội dung cuộc 

vận động tại địa phương, đơn vị và h  trợ kinh phí tham gia các hoạt động do 

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

trên tổ chức. 
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Trong quá trình triển khai, thực hiện cuộc vận động tại địa phương, đơn vị 

nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các cấp, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp liên hệ hoặc gửi về Ủy ban MTT  tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động (qua số điện thoại: 0211.3860.231 hoặc Email: 

banphongtrao.vp@gmail.com) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thực 

hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đặt ra. 

 

Nơi nhận: 

   - Ủy ban TWMTT , TTBCĐ TW CVĐ 

(b/c); 

   - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

   - Thành viên BCĐ tỉnh; 

   - Ban TT Ủy ban MTT  tỉnh; 

   - Các Đảng ủy TT; 

   - TT huyện ủy, BCĐ CVĐ, UBND, UB   

MTT  các huyện, thành, thị; 

   -  ưu VP, TCTG. 

      TM. BAN CHỈ ĐẠO 

 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

 

 

     Nguyễn Duy Đông 

    Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc 
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