
TỈNH ỦY KON TUM 

* 

      Số 38-KH/TU 

          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
       Kon Tum, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về 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 

----- 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về 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 (Chỉ thị số 03-CT/TW), 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu: Việc cụ thể hóa phải bám sát nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW, các 

chủ trương, nghị quyết của Đảng có liên quan và tình hình thực tế của địa phương; 

xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, 

đơn vị, thời gian hoàn thành. 

II. NỘI DUNG  

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 03-CT/TW 

và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh 

nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trách nhiệm trong sản 

xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; tạo chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân 

trong thực hiện Cuộc vận động. 

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh hướng dẫn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý I-2022. 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam" ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, yêu cầu 

các cơ quan sử dụng ngân sách Nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng 
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hoá, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt 

Nam; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 

trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. 

* Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện 

ủy, thành ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện thường 

xuyên. 

- Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" các cấp. Trong đó, 

tuỳ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, phân công đồng chí bí thư cấp uỷ 

hoặc Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

* Các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo thực hiện; hoàn thành việc củng cố, kiện 

toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

trong quý I-2022.  

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, hoàn thành trong quý I-

2022. 

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp chính quyền trong triển khai thực 

hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nguyên liệu và các yếu tố đầu 

vào trong nước để tạo ra sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, 

giá cả phù hợp. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy hoạt động 

khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận nguồn vốn ưu 

đãi để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả kết 

nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối để đưa sản phẩm uy tín, chất lượng tới tay 

người tiêu dùng. 

- Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hoá Việt và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước, trong tỉnh có các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

được người tiêu dùng ưa chuộng, trọng tâm là thị trường trong nước, trong tỉnh. 

Đồng thời, mở rộng quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường nước ngoài, nhất 

là các thị trường mà Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại 

hiện đại, kết hợp hài hoà với hoạt động thương mại, phân phối truyền thống. Công 

khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả và nguồn gốc xuất xứ 
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sản phẩm, hàng hoá Việt. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin phản ánh các vấn 

đề liên quan đến thị trường, nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hoá Việt Nam. 

Hướng dẫn, hỗ trợ kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất các sản 

phẩm đặc sản, tiêu biểu, sản phẩm OCOP vào các siêu thị và kênh phân phối hiện 

đại trong tỉnh, trong nước. 

Tập trung triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước, gắn với Cuộc vận 

động giai đoạn 2021 -2025, Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham 

gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở 

nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024”. 

- Đổi mới, đẩy mạnh đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân trong tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong thực 

hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chú trọng 

bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng 

sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, 

hàng kém chất lượng... 

* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo thực hiện thường xuyên. 

3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam" 

Tăng cường tuyên truyền, vận động người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng 

Việt Nam. Thường xuyên giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị 

trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng 

Việt Nam. 

* Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-

xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo triển khai thực hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, 

thành ủy căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để cụ thể hóa và triển khai 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

2. Giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm 
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tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và 

tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c), 

- Đảng đoàn MTTQ Việt Nam (b/c), 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Cán ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các huyện ủy, thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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