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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ BẮC KẠN  

BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG 

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN 

DÙNG HÀNG VIỆT NAM” 
 

  Số:       /KH-BCĐCVĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
 

TP. Bắc Kạn, ngày     tháng  3 năm 2021 

 

                                                KẾ HOẠCH 
Triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố về Cuộc vận động 

 “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-BCĐCVĐ ngày 26/02/2021 của Ban Thường 

trực Uỷ ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2021; Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Bắc Kạn 

triển khai các hoạt động của Cuộc vận động như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, 

phối hợp UBND thành phố, các cấp, các ngành, chỉ đạo hệ thống MTTQ các cấp 

đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng bốn nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 

của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”; Chỉ thị số 24/CT-TTg  ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

viẹc tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”; triển khai Kết luận 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về 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” và các văn bản của BCĐ thành phố, các 

ngành liên quan tới các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các tầng 

lớp nhân dân từ thành phố đến cơ sở.  

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo đối với Cuộc vận động theo Kết luận 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Yêu cầu 

- MTTQ, các đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội 

viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện tố 

giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện tốt chức năng giám sát 

của MTTQ và các đoàn thể, góp phần cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả Đề 
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án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức 

đoàn thể, các ngành thành viên từ thành phố trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

và triển khai thực hiện Cuộc vận động. Góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất 

lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải 

pháp của Chính phủ, của tỉnh, thành phố để giữ vững ổn định sản xuất, kinh doanh, 

góp phần thực hiện mục tiêu duy trì, phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an 

sinh xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của BCĐ Cuộc vận động thành phố  

Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả 

cuộc vận động, trong đó tiếp tục tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm 

gương mẫu của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước 

trong việc mua sắm các trang thiết bị là hàng hóa nội địa. 

- Tăng cường phối hợp UBND thành phố, phòng Kinh tế, các tổ chức thành 

viên, các ngành thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động thành phố, triển khai Kế 

hoạch, tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên, các tầng lớp nhân dân trong thành phố, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; 

khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức, 

đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, 

tạo sản phẩm chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm, giá thành 

hợp lý; có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh. 

2. Công tác tuyên truyền vận động 

* Nội dung tuyên truyền trọng tâm 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Phòng 

văn hóa Thông tin và truyền thông, các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố... tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 

Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tổ chức thực hiện CVĐ, Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 

04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sử 

dụng trong nước  trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động 

mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; lồng ghép với chương trình, mục 

tiêu, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. 

- Lồng ghép triển khai Cuộc vận động trong học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
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biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục 

tuyên truyền về cuộc vận động để tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các 

tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích Cuộc vận động, làm cho quần chúng nhân 

dân nhận thức đúng về khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng các loại sản 

phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nước và địa phương.  

* Hình thức tuyên truyền 

 Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, đảm bảo nâng cao chất lượng tuyên 

truyền như: Phối hợp với Trung tâm VHTT và truyền thông mở chuyên trang, 

chuyên mục tuyên truyền đến các địa bàn dân cư, các doanh nghiệp, các tầng lớp 

nhân dân; các địa phương phối hợp với Đài phát thanh cơ sở, xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục về cuộc vận động và tuyên truyền cổ động trực quan bằng pa 

nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực đông dân cư, trung tâm các xã, 

phường. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ xã, 

phường, các buổi họp tại thôn, tổ để vận động toàn dân thực hiện Cuộc vận động. 

3. Phối hợp tổ chức hội chợ tại trung tâm thành phố; tổ chức chợ kích 

cầu tại các xã, phường trên địa bàn thành phố 

Phối hợp với Phòng kinh tế, ngành chức năng của thành phố tổ chức hội chợ tại 

các điểm trung tâm của thành phố thông qua hội chợ quảng bá sản phẩm hàng hoá. 

Vận động các doanh nghiệp, doanh nhân đưa hàng Việt Nam về nông thôn, khu dân 

cư góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hoá của nhân dân thông qua 

các phiên chợ kích cầu. Phối hợp quảng bá sản phẩm, hình ảnh, thương hiệu sản 

phẩm của các nhà sản xuất trong nước. 

Đề nghị các cơ quan chức năng, ngành thành viên thực hiện tốt các quy định 

về quản lý chất lượng hàng hoá, quản lý giám sát thị trường, chống hàng gian, 

hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng; 

quản lý chất lượng, giá cả sản phẩm theo công bố để bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của người tiêu dùng. Xử lý các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất có hành vi vi 

phạm đến quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của Pháp luật. 

5. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và triển 

khai thực hiện Cuộc vận động. 

 Đề nghị các ngành thành viên BCĐ thành phố phối hợp các tổ chức thành 

viên, ngành chức năng tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc 

vận động theo các nội dung:  

- Kết quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 264-

TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X); Kết luận số 107-KL/TW, ngày 

10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Kết quả triển khai thực 
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hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường thực hiện Cuộc vận động;  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, xử lý tình trạng hàng hóa kém 

chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác. Nâng cao vai 

trò, trách nhiệm giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

trong thực hiện Cuộc vận động. 

- Kiểm tra công tác tuyên truyền vận động thực hiện Cuộc vận động. 

- Rà soát việc thành lập, kiện toàn BCĐ Cuộc vận động ở cấp thành phố. 

- Sự hưởng ứng của doanh nghiệp, người tiêu dùng đối với Cuộc vận động. 

- Kết quả các ban, ngành phối hợp rà soát, bổ sung, ban hành, thực hiện các 

cơ chế, chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng và bảo vệ người tiêu 

dùng trong nước… 

- Đề xuất, kiến nghị, thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Cuộc vận động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

2. Cấp thành phố 

- Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai Cuộc vận động; kiện toàn Ban chỉ 

đạo Cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác của Bộ phận thường trực Cuộc vận 

động; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động ở 

các cấp, nhất là các ngành, đơn vị chưa hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. 

- Các ngành chức năng có liên quan làm việc với đoàn kiểm tra của BCĐ 

Trung ương, BCĐ cấp tỉnh (Sẽ có văn bản cụ thể sau). 

3. Chế độ báo cáo 

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo CVĐ thành phố, Ban Chỉ đạo cấp thành 

phố báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động gửi về Thường trực Uỷ ban MTTQ 

thành phố theo nội dung: 

- Báo cáo thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra, nội dung công tác triển khai thực 

hiện của ngành trong năm 2021. 

- Ban Chỉ đạo cấp xã, phường báo cáo sơ kết năm thực hiện Cuộc vận động 

trước 18/12/2021. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện CVĐ“Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” thành phố Bắc Kạn năm 2021. Đề nghị các phòng, ban, 

ngành, tổ chức thành viên, các ngành thành viên, MTTQ các xã, phường phối hợp 

với các thành viên BCĐ Cuộc vận động thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ 

chức thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra./. 
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Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:            
- Ban chỉ đạo CVĐ TP; 

-Thành viên BCĐ thành phố; 

Gửi bản điện tử: 

- Thường trực Thành ủy;  

- UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể; 

-Trung tâm VHTT và truyền thông 

thành phố;  
- MTTQ các xã, phường; 

- Lưu: VTK. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CVĐ  

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Chỉnh 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Bắc Kạn 
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