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6 -CV/TU 
V trin khai thtc hin Clii thj 03-CT/TW 

cza Ban Bi tint Trung trong Dáng 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Vrnh P/thc, ngàyitháng 6 nàm 2021 

KInh gi. - Ban can sir dãng UBND tmnh, 
- Các Ban xây dirng Dãng, Van phông Tinh üy, 
- Các sô, ban, ngành, Uy ban MTTQ và các doàn the tinh, 
- Các huyn, thành üy và dãng üy trirc thuc 

Thuc hin Chi thj s6 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 cüa Ban BI thu ye 
tang cuing sir lanh dao  cüa Dáng di vii CuOc  vn dng "Nguäi Vit Nam 
uu tiên dung hang Vit Nam" trong tInh hInh mâi (Chi thj 03-CT/TW); Ban 
Thuing vii Tinh üy yeu cAu các cp Uy, t chüc dáng, các ngành trong tinh 
tp trung thrc hin t& mt s ni dung sau: 

1. Các huyn, thành üy, dãng üy trrc thuc Tinh üy t chüc quán trit, 
trin khai thirc hin nghiêm tüc Chi thj 03-CT/TW dn can bt, dãng viên bang 
các hInh thüc phü hçip, hiu qua (Hoàn thành trzthc ngày 15/7/2021); tp 
trung länh do, chi dao  nham tip tiic to sir chuyn bin trong nhn thüc va 
vic thrc hin Cuc vn dng "Ngui Vit Nam uu tiên dung hang Vit 
Nam". Xác djnh day là mt trong nhftng nhim vi quan trçng, thuing xuyên 
cüa các dja phuong, &vn vj. Các huyn, thành üy cn kjp thai kin toàn Ban 
Chi dao a cp mInh. 

2. Ban can su Dãng UBND tinh chi do xay dirng chucing trInh, k hoch 
cüa tüng nam; dty mnh quáng bá, giri thiu san phm hang hóa Vit; di mâi 
vic t chirc hi chçi thucmg mai  theo huàng thit thrc, hiu qua; tang cumg 
quãn 1 và giám sat vic thrc hin Cuc 4n dng; tip tic nghiên cru, d xut 
vài Tinh üy, HDND tinh ban hành chü trtwng, chInh sách phát trin doanh 
nghip và thüc dy hoat  dng khâi nghip, di mâi sang tao, khuyn khIch các 
doanh nghip san xuAt hang hOa có chAt hrgng tt, mu ma dçp, giá cã phü hap; 
tang cuang üng ding cong ngh thông tin, phát trin thuang mai  din tir. Chü 
trng bão v quyn igi cüa nguai tiêu dung; xir 1 nghiêm minh, kjp thai cac dôi 
tuvng san xuAt kinh doanh, quáng cáo, phân phi hang giá, hang yi pham sâ hthi 
trI tuê, hang kern chAt hrcng, hang không bão darn an toàn; hang näm dánh giá 
k& qua, djnh kS'  tin hành s kit, tng kt vic thirc hin Chi thj nay. 

3. Ban chi dao Cuôc yân dng cüa tinh và các cap trong tinh giüp Tinh 
üy và các cAp üy dãng tIch circ, chü dng trin khai thirc hin Cuc vn dng 
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bang các chi do, chucing trInh, k hoach ciii th. Phân cong nhim viii cho 
thành viên Ban chi dao  d trin khai thirc hin và chju trách nhim v kt qua 
thirc hin nhim vt thrçic phân cOng. 

4. Uy ban MTTQ tinh - Co quan thiRng trirc Cuc vn dng cUa tinh 
barn sat chrc näng, nhim vii chü dng, kjp thai tham mixu cho Ban chi dao 
tinh trin khai thrc hin Cuc 4n dng trén dja bàn tinh, trithc ht là tham 
miru thirc hin Mt các ni dung thrqc giao ti K hoch s 02-KH/BCD, ngày 
11/5/202 1 cüa Ban chi d.o Cuc 4n dng tinh. Cüng các doàn th tinh d.y 
manh tuyên truyn sâu rng Cuc vn dng dn toân th hi viên, doàn viên và 
Nhân dan; khuyn khIch, dng viên ng1sii tiêu dung 'Ju tiên sü dung hang Vit 
Nam. V.n dng Nhân dan phát huy vai trô giárn sat, phát hin, M giác hành vi 
lam hang giá, hang kern chAt lucing. Thirc hin trách nhim giám sat cüa 
MTTQ tinh va các M chirc chInh trj-xã hi gop phAn cüng chmnh quyn thirc 
hin hiu qua Cuc 4n dng "Ngui Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam". 

5. Các cAp, các ngành thiing xuyên lam Mt cong tác tuyên truyên, phô 
bin sâu rng dn các tAng lOp Nhân dan và toàn xã hi v Cuc 4n dng 
"Ngi.rOi Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam" nhAm khoi dy manh  me tinh 
thAn yêu nuOc, chI tu lirc, t%r ci.rOng, khát v9ng vucin len cUa nguOi Vit 
Nam trong san xuAt, kinh doanh, quàng bá và si'r diing hang Vit Narn. D cao 
trách nhim nêu gucing cüa can b, dãng viên, nhAt là nguOi dung dAu trong 
vic tiêu dung hang Vit Nam. 

6. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, phM hgp vOi SO Thông tin và 
Truyn thông chi do, djnh hi.rOng các Co quan báo chI cüa tinh, các trang 
thông tin din ti'r ci:ia các ngành, dja phuong truyên truyn v Cuc 4n dng. 
Chü trI phi hqp vOi Üy Ban Mitt trn T quc tinh djnh kS'  hang näm t chrc 
diu tra du 1un xã hi và tuyên truyn v vic thirc hin Cuc vn dng. 
Giüp Ban Th'txOng vi Tinh üy theo dOi, dOn dc, kim tra vic h9c tip, quán 
trit, tuyên truyn Chi thj 03-CT/TW cüa Ban BI thu. 

7. Các ban xây dirng Dãng và Van phông Tinh üy can ci'r chrc näng, 
nhirn vii t chüc, trin khai thirc hin ni dung cüa Chi thj 03-CT/TW và cac 
K& lun cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu v Cuc vn dng. 

8. cac co quan báo chI cUa tinh, các trang thông tin din tir cüa các 
ngành, các dja phuong trong tinh cAn di mOi, da dng cong tác thông tin 
tuyên truyn, quãng bá san phArn Mt, thuong hiu Vit; däng tái ni dung co 
bàn cüa Chi thj 03-CT/TW; thi.rOng xuyen däng tài các tin, bài, tuyên truyn 
sâu rng v nghI'a, ni dung Cuc vn dng và kt qua thirc hin Chi thj 03- 
CT/lW cüa Ban BI thu. Tang cuOng các hoat dng thông tin v hott dng san 
xuAt, kinh doanh, san phAm, giá ca và thi trixOng. 
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Ban Thng vu Tinh üy yêu cAu các cap üy, to chc dáng, chInh quyên 
và các Co quan, don vj lien quan theo chüc näng, nhim vi, tp trung lãnh 
do, chi do, to chic thrc hin t6t các ni dung trên. 

Dãng doàn Mt trn T quc tinh chü tn phi hcip vói các Co quan lien 
quan giüp Ban chi dao  Cuc 4n dng tinh theo dôi, don d&, kim tra và djnh 
k' hang näm báo cáo kt qua vic thirc hin Chi thj 03-CT/lW cüa Ban BI th'ir 
vài Ban Thung v1i Tinh üy. 

(Ban Thithng vy Tinh zy gii kern Cong van nay Ciii thj s 03-CT/TW, 
ngày 19/5/2021 cza Ban BI thir d trkn khai thc hin). 

Noi nhân: 
- Ban BI thi TW Dãng (b/c), 
- Ban Tuyên giáo TW (b/c), 
- Nhi..r kg, 
- BCD tinh, 
- CPVP, CVTH, 
-LtruVPTU. 
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BAN CHAP IEANTI TRUNG TI(YNG BANG CONG SAN VIIT NAM 

S 03-CTíTW 

Cifi Tll 
CUABANB11HU 

v tang cirông siy linh do cüa Bang di vói Cuc vn dng 
"Ngirôi Vit Nam iru tiên dung hang Vt Nam" trong thiJi hInh inoi 

Qua han 10 näm t chfrc tht.rc hin, Cuc vn &ng Ngtxôi Vit Nam 
ru tiên ding hang Vit Nam" dã d.t di.rçic nhiu kt qua quari tr9ng, gop phâri 

khoi day tinh thn yêu nuóc, lông tr hào i1' tc cüa ngui tiêu ding Vit 

Nam trong sr dpng hang Vit Nam; gop phn thüc day san xuAt, kinh doanh, 

bâo diirn on djnh kinh t vT mô và an sinh xã hi... Tuy nhiên, kt qBâ Cuc 

van dông cht.ra thiic sr toàn din chat hrcmg, rnu ma và giá Ca cüa nhiu 

hang hoá Vit Nam chixa hp dk nguôi tiêu dàng; tInh trng hang giã, kern 

ch.t lu'gng, không bão dam an toàn gay birc xiic và anh huâng tieu cue t&i 

d.Ti song ng.thi 1ân, ho.t dng san xut, kinh doarih trong n'irâc; vi,c xay 

drng, phát hin, nhan rng, biêu dircng, ton vinh các din h3nh t& trong th1rc 

hin Cuc vn &ng con hn ch... 

Cuôô vn dng IrNgtthi Vit Nam tru tiên dcing hang Vit Nam" là mt 

giài pháp cn thiêt, quan trqng trong thirc hin nhim vii phát trin kinh tê - xã 

hi dAt rnró'c giai don hin nay. Nhm dAy mnh han nia viêc thuc hiên 

Cuc vn dng nay trong thOi gian tâi, Ban Bi thu yêu c.0 các c.p u), t 

chirc dàng, ch{nh quyn, M.t trn T quc Vit Nm, các doàn th thirc hin 

tOt mt s nhim vi trong thm sau: 

1. Nãng cao han nüa lrách iThim cãa các cp U)T, t chi'rc dàng trong lãnh 

dao, chi dio t* chirc thvc hin Cucc vn dng, xác djnh day là rnt trong 
nhng nhim vi quan tr9ng, thuOng xuyên. D cao trách iThim nêu gizccag 

cfia can b, ding viên, riht là nguOi &mg dâu troug vic tiu dàng hang Vit 

Nam. Các ccx quan, dan vj có sü diing ngan sách nhà nu& pbai tie sr 

ding san phâm, hang ho djch vi Vit Nam phi hccp vói các. cam kt quic t 

và 1ut pbáp càa Vit Nni. 

HàN5i, ngây19tháng5nám 2021 
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2. Tip tijc t chirc quán trit, tuyên truyên sâu rng trong các c.p, 

cac ngnh, các tng l&p nhân dan, cong ding doanh nghip Vit NRm Va toàn 

xã hi v Cuc vn drng, nh.m khcci d.y tinh  thn yêu nix&c, chI tr 1irc, 

tr curng, tn tue, bn lTnh, trách rihim, khát v9ng vi.xcrn len ciia ngithi Vit 

Nm  trong san xu.t kinh donh  qung bá và sfr ding hang Vit Nrni; tao sv 

cbuyên bin thirc sr v nhn thüc và hanh dng cüa các c.p, các ngành, 

doanh nghip và ngi.iài dan trong thc hin Cuc vn dng.Jhuyn khIch, 

dng viên ngu&i tiêu ding Vit Nam iru tiên s1i diing bng V'it Nam  các 

doaiTh  nghip, ca sâ san xut trong nithc i-ru tién si:r dicing nguyen, nhiên, 4t 
A P A A '% F . S P 1 

lieu va cac yeu to dau vao la cac san pham, hang hoa, d!ch vi cua Vit Nam. / 

3. Tip tiic ràsoát, sfra dôi, bô sung, hoàn thin chinh sách, pháp lu.t, 

to hành  lang pháp l thi4n ii d h 1rç doanh nghip Vit Narn, triróc ht là 
doanla nghip v11a và nhO, doanli nghip cong ngh so tham gia và.o chui san 

xuAt hang boa, dch viii ch.t luqng cao; phát friên doanh nghip và thñc dy 

hot dng kh&i nghip, dM mâi sang tao; phát buy vai trô din tàu kinh t cña 

các tap doàn kiab th, doanh  nghip ion; khuyên khich các doh nhip san 

xuAt hang hoá có chAt hrqng tt, mu ma dçp, giá Ca phii hçrp. Co chInh sách 

bão v th triràng phan pb6i bang boa trong nithc phü hcTp vOi các cam k& 

quôc té. 

4. D.y mrnh qiirig ha, gi&i thiu san phm, hang boa Vit và các 

doanh nghip, ocr s& san xiiât trong nuOc cO các san phm, hang hoá, dich vu 

thrgc ngithi lieu dng ua thich; tngng tam là thj trithng trong nuâc, dng thi 

ma rông ra thj  trueing nuc ngoài, nhât là cáo thj  trueing ma Via Nam dã kr 

Hip djnh  Thuong m?i tçr do. Tang ci.remg 1mg diing cong ngh thông tin, 

phát tniên thrnmg m.i din t& và các kênh thucmg mi hin d,  kát hop hài 

hoà vai hoat dng thuang mi, ph phêd truyên thng; cong kT)iai, mirth bch 

thông tin lien quan dn tiêu chun, giá Ca và nguôn gtc xuAt xfr san phAm, 
hang hoá Via; tip nhn và xCr l kjp th&i thông tin pbân ánh các vn d lien 

quan dn Iii!  trueing, ngun g'c, chAt luçmg, giá cà hang boa Viêt Nam. 

Tp trung frin khth 3) an phát tniên thj  lri.r&ng trong ntr6c gn vOi 
Cuc vn dng "Ngu&i Vit Nm  iru tién dàng hang Vit Nam" giai don 
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2021 - 2025; D an Huy dng nguôi Vit Nam ntr&c ngoài them gia gi&i 

thiu, tiêu thi san phni và phát trin các kênh phân ph& hang Vit Nam & 

nithc ngoài giai do?n 2020 - 20241T;  s&m xây dirng, phé duyt D an thCic dy 

doanh nghip Vit Nam trrc tiep thm gia mng phãn phôi rnthc ngoi giai 

doan2021 -2030. 

5. Tang cithng kim tra, gim sat vic thc hin dithng li, thu tnrcrng 

cüa Dãng, ch.Inh sách, pháp 14t cüa Nhà nithc v h trq và phát trin doanh 

nghip, pbát trin fbi tnthng, xây diing và bão v thucing hiu san ph.m, phn 

phi và tiêu dàng hang Vit Nam... Di m&i, dy mnh vic dánh giá, ton 

vinh, khen thuông các t chüc, doanh nghip, Ca rihãn & trong nuâc, ngr&i 

Vit Nam a nuâc ngoai có thnh tich trong thirc hin Cuc 4n dng. Chü 

trçng báo v quyn lcii cüa ngizci tiêu dmg; xi'i l nghiêm mirth, kjpthôi cáo 

di txqng san xut, kinh doarih, qiing cáo, phãn pbôi hang giá, hang vi pbm 

s& hthi tn tue, hrng kern cht lugng, hang khOng bão  m an toàn. 

6. Tip tçic ciing c t chrc và nâng cao chit hrcrng ho.t dng cña ban 

chi do Cuc vn dng cáo c.p; nai có dik kin cé th thành 1p bRn chi do 

cp buyn. Ban Chi do Trung irmig Cuc vn dng do Ban BI thir quyt / 

djnh thànhl.p; Tri.r&ng Ban Chi d.o là ChU tjch TJT ban Trung ucrng Mt trn 

T quc Via Narn. Ban chi dio Cuc vn dng a da phucmg do cp u ciing 

c.p ra quyêt djnh thành 1p;tuSr theo dc dirn cüa da phucrng, tm&ng ban 

chi dao có th là phó hi thi.r cp u ho.c thi.thng vi cp ui', chCi tich  U ban  

Mt trn To quôc Vit Nam. 

7. To chirc thirc hiên 

ác tinh u, th?rnh u, cáo ban dãng, ban can sir dang, dãng doàn, dang 

u irrc thuc Trung ucmg, các dãng u dcrn vj sr nghip Trung l.rong t chirc 

quán tria Chi thj nay; chi do xây drng chiwng trmnh, k •hoacb thirc hin 

Cuc vn dng; bng nãm dánh giá kt qu djnh k' tin hh scr k&, thng kt 

viêc thçrc hin Clii thj. 

Dâng doàn Quc hi, Ban can sir dng Chinh phü lãnh do, chi do 

hoàn thin và thng cithng qun l, giám sat vic thi hn1a chinfl sách, phap 

lu.t Ce lien quan den vic thirc hin Clii thi. nay. 
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Ban Tuyên giáo Trung uung chU tn, ph& hcrp vâi Ban can sfdàng B 

Thông tin và Truy&n thông chidao, djnh hixong, htrâng dk các cci quan báo 
chI tuyên truyn v Cuc vn dng; phi hqp vâi Dãng doàn Mt trn T 

quc Vit Nam dnh kS' t chirc diu tra du 1un xi hi v vic thc hin 

Cuc vn dng. 

f)ãng doàn Mt trn T qu& Vit Nam chiX td, ph& hçip v&i Ban Kinh t 

Trung rnng, Ban can sr dãng B) Cong Thtrcing và cáo ca quan có lien quan 

giiXp Ban Clii dao Trung uong Cuc vn dng theo dôi, don dc và dh k3' 

báo cáo Ban Bi thu kt qua thirc hin CM thi. 

Chithnayph bindnchibt. 

Noi nhán: 
- Các tinh u, Th?mh ui', 
-Cácbandng,bancáns%rdáng, 

dang doãn, dãng u5' trrc thuc Trung ixang, 
- Các dàng doii v sir nghip Trung trong, 
-CácdôngchiU'vién 

Ban Chip hành Trung uang,. 
- Luu Vn phông Trung rcng Dáng. 

T/M BAN BI rau 
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