
BAN CHỈ ĐẠO CVĐ 

“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG 

HÀNG VIỆT NAM” 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:  08/CV-BCĐTCVĐ 
V/v phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến  

tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 7 tháng 6 năm 2022 

Kính gửi: - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh; 

- Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 06/KH-

BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-

CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Để 

đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên toàn 

tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Công 

Thương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 02/7/2022 (Có Kế 

hoạch và Thể lệ Cuộc thi gửi kèm).  

Để Cuộc thi được triển khai thiết thực, hiệu quả, Ban chỉ đạo Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đề nghị Đảng ủy 

Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy; các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận 

động tỉnh và Ban chỉ đạo Cuộc vận động các huyện, thành phố, thị xã phối hợp 

triển khai tốt một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

phối hợp với Sở Công Thương triển khai.  



2. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi, tạo 

hiệu ứng lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và giới thiệu đường link Cuộc thi trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, 

tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi, qua đó nâng cao nhận thức 

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

3. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân, người lao động… hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng 

sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh, các sản phẩm OCOP theo Kế hoạch số 

06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh bằng 

các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp 

thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- BTT UB MTTQ tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, TP, TX;  

- BTT UB MTTQ các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, Ban TGPT. 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 
 

 
 

Trần Nhật Tân 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh  
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