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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 1379-CV/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi: - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động“Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.
Thời gian qua, công tác triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” (viết tắt là Cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển
biến tích cực; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân
trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt Nam được thay đổi, góp phần tích cực
thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy
nhiên, một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên công tác tuyên truyền về
Cuộc vận động; chưa đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực
tiễn; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quan tâm triển khai nhưng trên
thị trường vẫn còn hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến uy tín hàng
Việt Nam, giảm niềm tin của người tiêu dùng; công tác quảng bá, xúc tiến thương
mại, đưa hàng Việt Nam về nông thôn so với nhu cầu tiêu dùng của người dân địa
phương còn ít.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị xã hội và các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát và tiếp tục triển
khai có hiệu quả các nội dung được giao tại Công văn số 2195-CV/TU, ngày
04/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Cuộc vận động; quan
tâm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động theo Kết luận số 107-KL/TW, ngày
10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động và xem đây là một trong những nhiệm
vụ thường xuyên trong chương trình hành động của cấp ủy. Trong đó, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ
thống chính trị gương mẫu, tự giác thay đổi nhận thức trong mua sắm tài sản công,
sinh hoạt và tiêu dùng hàng ngày ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm dịch
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vụ có chất lượng của các doanh nghiệp, nhà sản xuất ở địa phương, góp phần đưa
Cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, thiết thực.
2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu
quả Kế hoạch số 1143/KH-UBND, ngày 07/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động, Kế hoạch số 3799/KHUBND, ngày 23/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết
định số 634/QĐ-TTg, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; quá trình đó, cần
tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường trên địa bàn, chú
ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
2019; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Định kỳ tổ chức đối thoại để kịp thời
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh
tranh và phối hợp chống hàng gian, hàng giả. Có biện pháp tác động các doanh
nghiệp phối hợp với cơ quan truyền thông thường xuyên quảng bá, giới thiệu sản
phẩm hàng hóa, thương hiệu Việt Nam, giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin
và chất lượng hàng hóa Việt Nam để lựa chọn khi tiêu dùng. Chỉ đạo đẩy mạnh
công tác xúc tiến thương mại và đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng
xa, địa bàn có nhiều đối tượng nghèo, có thu nhập thấp và lồng ghép nội dung
tuyên truyền Cuộc vận động với nhiều hình thức phù hợp.
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh
kết hợp với nhiệm vụ được giao hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để triển khai thực hiện đạt
hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức
thực hiện Cuộc vận động, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Cuộc vận động
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Trung ương,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. LTT
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