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           Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng  11  năm 2017 

 

BÁO CÁO  
 

Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động  

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 06/9/2017 của 

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, và Kế hoạch số 393/CCB-KT ngày 01/10/2017 của Ban chấp hành Trung 

ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động), Ban Chỉ 

đạo Cuộc vận động tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2017 cụ 

thể như sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. 

Tiếp tục bám sát nội dung và triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động. 

Năm 2017, Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã ban hành Kế hoạch 01/KH-BCĐ 

ngày17/3/2017 về việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017.  

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 563-

QĐ/TU ngày 05/6/2017 về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh;  

Ban hành thông báo số 02-TB/BCĐ, ngày 05/6/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận 

động về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh.  

Ngày 14/6/2017, Ban chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức hội nghị triển khai 

thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2017 và đã ban hành Thông báo kết 

luận số 84 ngày 21/6/2017 của Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động về việc triển 

khai các nhiệm vụ trong năm 2017. 

Các cơ quan chuyên môn là thành viên Ban chỉ đạo, với chức năng nhiệm vụ 

của mình đã ban hành các văn bản hướng dẫn và kế hoạch triển khai cuộc vận 

động cụ thể như: 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo 

chí tuyên truyền về cuộc vận động, làm rõ nội hàm khái niệm “ Hàng Việt Nam” và 

“ doanh nghiệp Việt Nam” đồng thời tổ chức điều tra dư luận xã hội theo phiếu 

điều tra về tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn tỉnh để nắm bắt 
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tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của các tầng lớp 

nhân dân về Cuộc vận động. 

Sở Công thương Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc 

vận động của ngành Công thương Vĩnh Phúc, chỉ đạo Trung tâm Thông tin và xúc 

tiến thương mại phối hợp với các doanh nghiệp, siêu thị thương mại, các công ty tổ 

chức sự kiện, tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, các 

khu công nghiệp phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và người lao động trên 

địa bàn tỉnh. Ban hành các văn bản xác nhận, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ 

chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Ngoại vụ phối hợp với chi hội người Việt Nam ở nước ngoài, các kênh 

truyền hình ở nước ngoài, đăng tải thông tin quảng bá hình ảnh, chất lượng hàng 

hóa Việt Nam đến người Việt đang sinh sống và định cư ở nước ngoài. Định 

hướng các tổ chức phi chính phủ có các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh xây dựng 

các danh mục mua sắm trang thiết bị, hàng hoá vật tư là những hàng hoá sản xuất 

tại Việt Nam. 

Sở Kế hoạch đầu tư thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rà soát hệ thống  

giấy phép, điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư, đăng ký mã số 

thuế… tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Các huyện, thị, thành tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ 

đạo Cuộc vận động cấp huyện; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch 

lồng ghép với chương trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phương. Tích cực triển khai, tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới cơ sở, khu dân cư, 

các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, hoạt động của Cuộc vận động nh m kêu 

gọi người dân nâng cao nhận thức và c  việc làm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận 

động b ng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Hội nghị, các buổi tọa đàm, 

sinh hoạt khu dân cư đều lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước cũng như 

của địa phương ngày càng được thu hút trên thị trường tiêu dùng, nhân dân ngày 

càng tin tưởng yên tâm sử dụng sản phẩm hàng hóa nội địa như một số mặt hàng: 

hàng dệt may mặc, chăn ga gối đệm, đồ gốm sứ, đồ mộc, đồ điện tử, điện gia dụng, 

thuốc tân dược, nông dược, vật tư phân b n các loại...  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG.  

1. Kết quả công tác tuyên truyền về cuộc vận động: 

Trong năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội 

trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền truyền, vận động về Cuộc vận động 

b ng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp tại các địa điểm công cộng, trụ 

sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; thông qua việc xây dựng các 
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chuyên trang, chuyên mục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu, panô, áp phích, băng zôn, khẩu 

hiệu,….Tiêu biểu, Đài PT&TH tỉnh, huyện, xã đã phát được trên 200 tin, phóng 

sự, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử; Báo 

Vĩnh Phúc, năm 2017 đã đăng tin, bài, ảnh trên báo hàng ngày, 210 tin, bài, ảnh trên 

báo Vĩnh Phúc điện tử và hàng chục bài viết trên các trang chuyên đề ở Báo Vĩnh 

Phúc cuối tuần, Báo Vĩnh Phúc chủ nhật; Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử tỉnh đã 

đăng tải trên tin, bài, hình ảnh, dữ liệu tuyên truyền về cuộc vận động; Sở KH&CN 

đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong năm 

2017 đã hướng dẫn cho 15 tổ chức, cá nhân làm hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu 

công nghiệp; tiến hành thanh tra, kiểm tra tổng số 45 cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo, 

kinh doanh xăng dầu, các siêu thị kinh doanh, buôn bán hàng hóa thiết yếu; Sở Công 

thương đã triển khai đưa trên 120 tin, bài về Cuộc vận động tuyên truyền trên Bản 

tin, website của Ngành, bản tin của Ngành đã dành ra một chuyên mục tuyên 

truyền về cuộc vận động, thông qua đ , một số kinh nghiệm mua hàng Việt của 

cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành đã được đăng tải trên Bản tin và 

Website của Ngành; hàng tháng, thông qua Chuyên mục “Công Thương Vĩnh 

Phúc” phát trên truyền hình Vĩnh Phúc, nội dung cuộc vận động cũng được tuyên 

truyền lồng ghép trong nhiều hoạt động của ngành; Hội Doanh nghiệp tỉnh xây 

dựng nội dung tuyên truyền hàng tháng, quý, thông báo gửi tới các doanh nghiệp để 

giới thiệu thế mạnh, sản phẩm của các doanh nghiệp trong Hiệp hội, trong tỉnh và 

sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thế mạnh của từng vùng, miền trong cả nước để các 

doanh nghiệp liên kết với nhau, hợp tác tiêu thụ sản phẩm và kết nối bạn hàng;  

 Hội Nông dân Tỉnh tổ chức thành lập mới 15 điểm bán hàng Việt của hội 

viên nông dân tại các chi, tổ hội; Tham gia hội chợ triển lãm nông nghiệp, thương 

mại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tại Thành phố Tuyên Quang; tham dự 

triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và Hội chợ chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh 

Phúc (01/01/1997 – 01/01/2017) tại thành phố Vĩnh Yên. Tại các gian hành trưng 

bày giới thiệu, quảng bá các mặt hàng, sản phẩm tiêu biểu như: Cá thính, Thanh 

Long ruột đỏ - Lạp Thạch; trứng gà, gạo long trì – Tam Dương; Ba kích tím, Trà 

hoa vàng, rau su su – Tam Đảo; đồ rèn Lý Nhân – Vĩnh Tường; sản phẩm mộc An 

Tường – Vĩnh Tường; mộc Thanh Lãng, Gốm Hương Canh – Bình Xuyên…; Hội 

Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức trưng bày “Ẩm thực quê hương” và Triển lãm “Hoa 

Đất Việt” nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội liên hiệp 

nữ tỉnh tham gia trưng bày gian hàng Việt và trưng bày các sản phẩm thuộc đề án 

295 như: Mây tre đan Sông Lô, gốm sứ Hương Canh, Hoa Lụa của hội viên phụ nữ 

sản xuất, phế phẩm từ nhôm, trứng gà của Hợp tác xã Bình Minh, Rượu Vodka của 

hội viên hội doanh nhân nữ tỉnh, tương Nam Viêm, sữa đậu nành... 
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Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh được phân công là cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo cuộc vận động và các thành viên trong Ban chỉ đạo đã chủ động phối 

hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” lồng ghép nội dung thông qua các buổi tập huấn, hội nghị 

báo cáo viên, sinh hoạt tổ dân vận, sinh hoạt chi hội, tổ chức đoàn thể… Trong đ , 

tập trung vào các nội dung về: các tiêu chuẩn, chất lượng, về những ưu việt của hàng 

nội địa, giá cả các mặt hàng, sản phẩm do các đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam 

sản xuất, nhất là mặt hàng có lợi thế, các doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

đang sản xuất kinh doanh, các sản phẩm hàng hóa thiết yếu với đời sống người dân 

như: lương thực, thực phẩm, hàng dệt may, đồ điện dân dụng; tuyên truyền tạo dư 

luận trong nhân dân chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đồng thời tư 

vấn cho người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng h a c  thương hiệu Việt 

Nam, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần 

yêu nước, tích cực đ ng g p trong sản xuất, hàng hóa gắn với các phong trào thi 

đua, đáp ứng được cơ chế thị trường trong xu thế hội nhập và phát triển của đất 

nước n i riêng cũng như của thế giới nói chung, đến hết năm 2017 đã đưa nội 

dung Cuộc vận động vào trên 500 hội nghị, buổi sinh hoạt từ tỉnh đến từng địa bàn 

dân cư cho trên 165.000 lượt người. 

Công tác tuyên truyền đã từng bước góp phần hình thành thói quen trong nhân 

dân ưu tiên mua sắm các hàng hóa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất trong cuộc 

sống sinh hoạt hàng ngày và mua sắm tài sản công trong các cơ quan nhà nước. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo: 

Năm 2017, một số địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 

hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cơ 

quan ban ngành là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đã bám sát kế hoạch của Ban chỉ đạo 

triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ trong năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:   

Uỷ ban MTTQ tỉnh – Thực hiện vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động, đã triển khai các nội dung như: 

- Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống mặt trận các cấp làm tốt vai trò 

tham mưu, phối hợp của các cơ quan thường trực về việc triển khai thực hiện Cuộc 

vận động ở các huyện, thành, thị; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 

thành viên, các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền lồng ghép việc 

thực hiện 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” các 

phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức chính trị - xã hội… tạo được sự đồng 

thuận cao trong xã hội. 
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- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo Cuộc vận động ban hành các văn bản triển 

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

Phúc năm 2017. 

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 563-

QĐ/TU ngày 05/6/2017 về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh; Ban hành thông báo 

số 02-TB/BCĐ, ngày 05/6/2017 của Ban chỉ đạo cuộc vận động về việc phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh.  

Tham mưu ban hành Thông báo kết luận số 84 ngày 21/6/2017 của đồng chí 

Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động về việc triển khai các nhiệm vụ năm 2017. 

- Chủ động và phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị các nội dung 

phục vụ đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về kiểm tra kết quả thực hiện 

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

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động của 

Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị vào cuối năm 2017. 

- Chủ động phối hợp với ngành Công thương trực tiếp tham gia Đoàn kiểm 

tra liên ngành chống buôn lậu thương mại và hàng giả tại các địa phương, đi kiểm 

tra tại một số điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh; tại các điểm kiểm tra cho thấy, 

các mặt hàng bày bán đều là hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đều do các 

doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đã tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đặc 

thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công thƣơng đã ban hành nhiều văn bản, xác nhận cấp phép cho các 

doanh nghiệp tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nh m tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở 

rộng thị trường, đẩy mạnh lưu thông hàng h a và nâng cao chất lượng sản phẩm 

hàng hóa Việt Nam cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường tăng cường công tác kiểm tra 

kiểm soát hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường, kiểm tra chống hàng nhái, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn xử dựng. 

Kiểm tra quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chất lượng hàng hoá theo 

tiêu chuẩn công bố, đến hết tháng 11 năm 2017 đã tiến hành kiểm tra 1.118 lượt vụ 

phát hiện và xử lý 566 vụ vi phạm, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước 1.286 triệu 

đồng, qua đ  đã g p phần đáng kể trong việc hạn chế gian lận trong kinh doanh 

thương mại dịch vụ, bảo vệ thương hiệu cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo lập 

và củng cố lòng tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa Việt Nam.  
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Tăng cường công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh thực 

hiện công tác khuyến công nh m hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 

trên địa bàn tỉnh trong công tác đào tạo nghề, hỗ trợ công nghệ mới… 

Tăng cường công tác kiểm tra, quy hoạch Chợ trên địa bàn  tỉnh, đồng thời 

có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây dựng mạng lưới chợ truyền thống; tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu hàng Việt.  

Kết quả trong năm 2017, Sở Công thương chỉ đạo tổ chức 01 Hội chợ hoa 

xuân, 01 Hội chợ thương mại lễ hội Tây Thiên;  tổ chức 02 chương trình đưa hàng 

việt về miền núi tại huyện Sông Lô, Lập Thạch trong chương trình xúc tiến thương 

mại Quốc gia 2017, 03 phiên chợ hàng Việt và 10 diểm bán hàng lưu động tại các 

huyện, thành thị. Hàng hóa tham gia Hội chợ chủ yếu là hàng Việt Nam bao gồm: 

Chế biến nông sản thực phẩm, điện tử, điện lạnh, bưu chính viễn thông, dệt may, 

da dày, sách vở học sinh, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, trang sức, hóa mỹ 

phẩm, các mặt hàng tiêu dùng khác. Thông qua hội chợ và các phiên chợ, điểm bán 

hàng lưu động đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngoài tỉnh giao lưu 

kinh tế, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm và kí kết các hợp đồng kinh tế 

giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, hội chợ là cơ hội để người 

tiêu dùng hiểu rõ hơn về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt của các doanh 

nghiệp nước sản xuất. Cũng trong năm 2017 Sở Công Thương đã chỉ đạo các 

doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường công tác 

khuyến mại, giảm giá bán hàng đối với các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam 

sản xuất, năm 2017, đã xác nhận cấp 12 cơ sở đủa điều kiện An toàn thực phẩm, 

xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm cho 169 người, xác nhận cho 608 lượt hồ 

sơ thông báo thực hiện khuyến mại với giá trị giải thưởng khoảng 236,1 tỷ đồng, 

22 lượt đăng ký thực hiện khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng 3501 triệu đồng. 

 Năm 2017 Sở Công Thương đã hướng dẫn cho 06 doanh nghiệp (cơ sở 

sản xuất) hoàn thiện hồ sơ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho nhiều sản 

phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nh m đưa thương hiệu doanh 

nghiệp Vĩnh Phúc từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.  

Sở Tài chính đã phối hợp các đơn vị trong việc tổ chức hội chợ “kích cầu 

hàng tiêu dùng”, hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nh m 

quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm; chủ động phối hợp xúc tiến thương 

mại và chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn giá địa phương. 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp liên ngành với phòng An ninh văn 

hóa (PA83-Công an tỉnh) và Phòng Văn h a và Thông tin các huyện, thành, thị tiến 

hành kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh văn h a phẩm, dịch vụ văn h a công 

cộng; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành 178 phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh. Qua đ , 

đã g p phần đáng kể trong việc hạn chế gian lận trong kinh doanh thương mại dịch 
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vụ, bảo vệ thương hiệu cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo lập và củng cố lòng tin 

của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Phối hợp tổ chức  và tham 

dự các hội chợ, phiên chợ người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 5 đợt khảo sát doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh nh m nắm bắt kh  khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nh m 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các ngành để tìm cách tháo gỡ; chủ động phối hợp 

tổ chức đối thoại gặp gỡ trên 500 doanh nghiệp DDI giải quyết nhiều vướng mắc 

của doanh nghiệp về các vấn đề mở rộng kinh doanh, tuyển dụng nhân lực, hoàn 

thuế, thuê đất,… 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức phát phiếu điều tra dư luận xã hội về cuộc 

vận động, theo số liệu điều tra cuộc vận động tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút sự 

quan tâm, theo dõi, tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân (có 88,7% số người được hỏi trả lời quan tâm, rất quan tâm đến 

Cuộc vận động). Theo kết quả điều tra, có 82% số người được hỏi trả lời cuộc vận 

động đã c  tác động, ảnh hưởng tới việc mua sắm, sử dụng các sản phẩm hàng hoá 

trong nước; trong đ  c  16,3% trả lời ảnh hưởng nhiều, 41,2% trả lời ảnh hưởng 

khá nhiều. Điều đ  chứng tỏ Cuộc vận động đã c  sức lan toả rộng lớn, góp phần 

quan trọng hình thành ý thức và thói quen mua sắm hàng Việt Nam của phần lớn 

người dân. 

Nổi bật nhất là công tác tuyên truyền về Cuộc vận động được thực hiện 

tại hội nghị báo cáo viên h ng tháng để cập nhật thông tin cho hơn 150 báo cáo 

viên, cán bộ ban tuyên giáo các cấp. Cuộc vận động được Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh phát mỗi tuần 1 lần, thời lượng 20 phút/mục. 

3. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng sự phối hợp giữa chính 

quyền với MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện cuộc vận động: 

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện cuộc vận động đã bám sát vào các chủ 

trương, các văn bản: Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tri số 

06- TTr/TU ngày 19/01/2011của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo thực hiện cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các Kế hoạch triền 

khai về việc lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”. 

Các đoàn thể, tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền nội dung cuộc 

vận động đến hàng chục nghìn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm 

rõ chủ trương và tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Nội dung tuyên truyền được 

các đoàn thể, tổ chức thành viên lồng ghép vào các phong trào thi đua như: Hội 

phụ nữ gắng thực hiện cuộc vận động với phong trào Phụ nữ tích cực học tập lao 

động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 
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không, 3 sạch; Hội nông dân tổ chức hội thi Nhà nông đua tài, hội thi Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… 

4. Kết quả về hoạt động của các Doanh nghiệp trong thực hiện cuộc vận động: 

Thường xuyên quán triệt ý nghĩa của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” trong cơ quan, đơn vị, các ngành, tổ chức thực hiện 

tuyên truyền các chủ trương chính sách của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước, đặc biệt quan tâm về 

các thủ tục hành chính, chính sách thuế ưu đãi, phù hợp, thúc đẩy các Doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh duy trì và phát triển.  

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

đến nay hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh và sản xuất trên địa bàn tỉnh 

không ngừng tăng cường cải tiến kỹ thuật, đổi mới cách thức phân phối hàng hóa, 

nâng cao sức cạnh tranh, ổn định giá bán sản phẩm. Tại các siêu thị như: Big C, 

Co.opmart và các trung tâm dịch vụ thương mại lớn các doanh nghiệp không 

ngừng đổi mới cách thức phân phối hàng hóa, triển khai nhiều đợt giảm giá, 

khuyến mại để kích thích sức mua của người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng sản xuất 

trong tỉnh ngày càng tạo được uy tín cao đối với người tiêu dùng và trở thành thế 

mạnh trong sản xuất của tỉnh cũng như cả nước, như Công ty Thép Việt - Đức, 

Hợp tác xã Vật liệu Tuổi trẻ Vĩnh yên, Công ty Rượu Voldka Vĩnh Phúc, Công ty 

Dược Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Giày Vĩnh Yên, các làng nghề mộc Thanh 

Lãng, đồ gỗ Yên Lạc… 

5. Kết quả về nhận thức và hành động của ngƣời tiêu dùng: 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ngày càng 

được nhận thức sâu sắc đi vào cuộc sống của mỗi người dân, khi sử dụng hàng hóa 

trong nước sản xuất, chất lượng, giá cả phù hợp với người tiêu dùng, hàng nhập 

ngoại đã được hạn chế, nhân dân mua sắm hàng Việt ngày càng tăng, thể hiện lòng 

yêu nước tính tự tôn dận tộc, giới thiệu sản phẩm, tuyên truyền quảng bá, địa chỉ 

tin cậy, được nhân dân tin tưởng chất lượng hàng hóa, tiêu dùng sử dụng của người 

dân ngày càng tăng. Từ đ  nh m góp phần giữ vững ổn định giá cả các mặt hàng 

của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, tạo cơ hội cho Doanh nghiệp ổn định và 

phát triển trên thị trường cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với người tiêu dùng, nhất 

là các sản phẩm, hàng hóa, trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Lương thực, thực 

phẩm, hàng dệt may, đồ điện tử, điện gia dụng, thuốc tân dược, vật tư các loại và 

nhiều loại sản phẩm khác... Đồng thời giám sát tiếp cận thị trường các loại hàng 

hóa, dịch vụ sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng, 

không bị hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Đến nay, tại các siêu thị, trung tâm thương mại hàng Việt đã chiếm đến 85%. 

Trong đó, hàng hóa Việt Nam từng bước chiếm được thị phần và đã tạo được sự tin 
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cậy đối với người tiêu dùng, về chất lượng, mẫu mã, giá cả... Trên thị trường hiện nay, 

các sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu học tập của học sinh chiếm 90% là hàng 

Việt; sản phẩm thuốc, dụng cụ y tế chiếm trên 60% trong các bệnh viện và tiêu dùng 

trong nhân dân... Theo đánh giá, đến nay c  đến 83% người tiêu dùng đã dần quen với 

sử dụng hàng Việt trong tiêu dùng hàng ngày và các sản phẩm hàng Việt đang dần 

được thay thế hàng nhập ngoại. 

Thông qua Cuộc vận động, cũng tạo được những chuyển biến trong ý thức của 

người tiêu dùng trong tỉnh, đã từng bước nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Việt 

Nam. Các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu dân cư tập trung, 

khu công nghiệp; chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm...đã giúp cho người 

tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận trực tiếp với sản phẩm của các doanh nghiệp 

trong nước sản xuất, c  đủ thông tin để so sánh, đánh giá, tránh hàng giả, hàng nhái, 

hàng nhập lậu và tạo điều kiện cho hàng Việt phát triển. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Ƣu điểm 
 

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động, sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể, các ban, ngành 

trong tỉnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt 

được kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai rộng 

khắp đến các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng 

phong phú. Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Nhiều doanh 

nghiệp đã quan tâm đổi mới công nghệ, tích cực tuyên truyền quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm để người dân dễ dàng tiếp cận với hàng hóa Việt Nam, mẫu mã phong 

phú, giá bán hợp lý, nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ngày càng 

được người tiêu dùng biết đến, lựa chọn như: đồ gỗ, hàng dệt may, vật liệu xây 

dựng, ô tô, xe máy,... Các doanh nghiệp sản xuất từng bước tạo uy tín, khẳng định 

thương hiệu, nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị 

trường nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho người lao động, qua đ , đã g p phần phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự 

tôn dân tộc, xây dựng văn h a tiêu dùng của người Việt Nam., góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng 

lớp nhân dân ngày được nâng lên. 

2. Tồn tại và hạn chế 
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: 

- Công tác tuyên truyền ở nhiều nơi vẫn chưa thường xuyên, liên tục; một bộ 

phận nhỏ cán bộ, đảng viên và người tiêu dùng vẫn sử dụng dùng hàng ngoại, thói 

quen chuộng hàng ngoại. 
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- Công tác phối hợp giữa các ngành trong việc quản lý thị trường có lúc có 

nơi còn chưa chặt chẽ, vẫn còn tồn tại nhiều hàng giả và hàng kém chất lượng trên 

thị trường. 

- Công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng hàng giả, 

hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm vẫn còn. 

- Hệ thống phân phối hàng Việt về nông thôn chưa được thiết lập thành hệ 

thống, các doanh nghiệp sản xuất trong nước chưa quan tâm nhiều tới thị trường 

tiêu thụ nông thôn.v.v. 

- Việc tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ở một số ít đơn vị 

mới chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu hoặc bán buôn, bán lẻ hàng hóa thuần túy 

mà chưa tạo dựng được thương hiệu Việt cho người tiêu dùng. Cá biệt có doanh 

nghiệp tranh thủ cơ hội để tiêu thụ hàng tồn kho, hàng rẻ tiền nước ngoài, hàng sắp 

hết hạn,.... đã ảnh hưởng đến lợi ích, làm giảm lòng tin của người tiêu dùng. 

- Một số mặt hàng lưu thông trên thị trường chưa c  sự kiểm soát về chất lượng 

vẫn còn hàng giả, hàng kém chất lượng làm người tiêu dùng chưa thực sự yên tâm.  

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC 

HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 
 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận 

số 264- TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 24/ CT- TTg, ngày 

17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 

của Ban Bí thư về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” và đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc 

vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Chính phủ. 

2. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động của các ban, ngành, MTTQ, 

các đoàn thể, thông qua các chương trình, kế hoạch của đơn vị phù hợp với đối 

tượng của mình; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm của người sản xuất, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, giúp 

người tiêu dùng và nhà sản xuất hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong 

việc sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt 

Nam có chất lượng. 

3. Tiếp tục tuyên truyền tổ chức 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” theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ, bao gồm các nội dung như: truyền thông, quảng bá hàng h a thương hiệu 

Việt; xúc tiến thương mại; phát triển hệ thống phân phối hàng Việt; nâng cao năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực phân 
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phối hàng Việt; nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người 

tiêu dùng. 

4. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra kiểm soát, giám sát thị trường 

chống các hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo 

hàng h a lưu thông trên thị trường đạt chất lượng. 

5. Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các chương trình, điểm bán hàng 

Việt; nhất là đưa hàng Việt về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Khuyến 

khích đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng Việt, tổ chức hội thảo, triển lãm, 

hội chợ xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng, đặc biệt 

đối với vùng nông thôn, khu đông công nhân. 

6. Vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học – công 

nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ; 

Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt xây dựng được 

thương hiệu sản phẩm, hàng hoá Việt Nam.  

7. Vận động các doanh nghiệp sản xuất cần quan tâm chất lượng sản phẩm, 

mẫu mã hình thức, mở rộng thị trường, để quảng bá sản phẩm khuyến khích người 

tiêu dùng yên tâm khi sử dụng hàng nội địa. 

8. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hoá nội địa khi thực hiện mua sắm công. 

Nắm bắt thị trường, tiếp thị hàng hóa, triển khai tổ chức các hội nghị lồng 

ghép để tuyên truyền quảng bá sản phẩm chất lượng hàng Việt Nam  

9. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục theo dõi việc triển khai cuộc vận 

động tại các đơn vị sở, ngành và các huyện, thành, thị. Đồng thời phối hợp cấp uỷ 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác 

triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

trong đ  tập trung làm rõ chuyển biến tại các địa phương, đơn vị chưa triển khai tích 

cực cuộc vận động. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc 

vận động của tỉnh, huyện. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ Trung ương CVĐ; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Phong trào UBTWMTTQVN;  

- Ủy ban MTTQ và thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các huyện, thành, thị ủy; UBND, BCĐ, 

Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; 

- Lưu VP, PT. 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

   PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Tuấn Khanh 

TUV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc 
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