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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
_____________

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là Cuộc vận động) đã đạt được những
kết quả quan trọng, phát huy được mạnh mẽ lòng yêu nước, xây dựng văn hóa
tiêu dùng của người Việt Nam, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Cuộc
vận động đã được Ban Bí thư xác định là một trong những giải pháp cần thiết,
quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cuộc
vận động là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan
trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội và sự
phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong thời gian qua. Thị phần tiêu
dùng hàng hóa, dịch vụ do người Việt Nam sản xuất được nâng lên, hỗ trợ
tích cực phát triển thị trường nội địa theo hướng bền vững.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Cuộc vận
động trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: các hoạt động thông tin
tuyên truyền vẫn chưa đi vào chiều sâu; công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các
cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy người Việt Nam dùng hàng Việt
Nam còn chậm; chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam
chưa hấp dẫn người tiêu dùng; còn tình trạng hàng giả, kém chất lượng,
không bảo đảm an toàn gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân, hoạt
động sản xuất, kinh doanh trong nước,…
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5
năm 2021 của Ban Bí thư 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
và khắc phục những hạn chế nêu trên để tăng cường thực hiện Cuộc vận động
trong thời gian tới trong bối cảnh đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với nền
kinh tế thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh
mẽ và đặc biệt là những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với
nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
I. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW
ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư 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.
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II. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN LIÊN QUAN
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu
dùng trong và ngoài nước biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện các giải
pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân
tích cực sử dụng hàng Việt Nam.
2. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều
hình thức, nội dung phù hợp tới các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã
hội, nhằm khuyến khích và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu
cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.
3. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận
thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách
nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch
vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước
xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt
Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường
khu vực và thế giới; vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh
trong nước khi thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên mua sắm, sử dụng
máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được và dịch vụ
trong nước bảo đảm chất lượng.
4. Công bố thường xuyên, kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu
chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính thức về diễn biến thị trường,
giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
5. Rà soát các chính sách, đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong
các hoạt động xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; thiết
lập các kênh phân phối hàng hóa, phát triển thị trường nội địa; ứng dụng
thương mại điện tử trong công tác mở rộng thị trường trong và ngoài nước;
kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH
1. Bộ Công Thương
a) Tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong
nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định
số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề
án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định
số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án để đẩy mạnh xúc tiến
thương mại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường ứng dụng khoa học,
công nghệ để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt
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Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số thông qua ứng dụng
thương mại điện tử để mở rộng thị trường bằng các kênh phân phối hiện đại,
kết hợp với thanh toán điện tử và giao vận hiện đại; hướng dẫn, hỗ trợ doanh
nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân
phối sản phẩm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc
gia cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam chất lượng cao, được người
tiêu dùng tin cậy, phù hợp với các cam kết quốc tế và các Hiệp định Thương
mại tự do thế hệ mới; đẩy mạnh lưu thông và triển khai đồng bộ, linh hoạt các
giải pháp kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; có cơ chế điều tiết, lưu thông
phân phối hàng hóa, nhằm bảo đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ
nhu cầu người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
c) Nghiên cứu, đề xuất chính sách nhằm phát triển phù hợp các loại hình
kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hoà giữa hạ tầng thương mại truyền
thống và hạ tầng thương mại hiện đại đối với hàng Việt Nam; tiếp tục triển
khai hiệu quả các giải pháp, sáng kiến kết nối cung cầu; khuyến khích các địa
phương, doanh nghiệp sản xuất và phân phối thiết lập hệ thống các điểm bán
hàng Việt Nam bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa
hàng Việt Nam”, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu công
nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông phong
phú, hấp dẫn về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản
xuất tại các làng nghề, các hộ nông dân, hợp tác xã,… có cơ hội quảng bá sản
phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
đ) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tăng
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành
vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại.
e) Tiếp tục chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan tổ chức tuyên
truyền, phổ biến và thực thi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
g) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông,
xây dựng và triển khai các Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” trên môi trường trực tuyến (website: www.tuhaoviet.vn;
www.tuhaohangviet.vn).
h) Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời Danh mục máy móc, thiết
bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được thuộc phạm vi, lĩnh vực Bộ
Công Thương quản lý để phục vụ các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng;
thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất
là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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i) Phối hợp với hiệp hội chức năng tổ chức các hoạt động phù hợp để
khen thưởng, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam có thương
hiệu, có uy tín đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Cuộc vận động.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung
ương Cuộc vận động và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền
thông, báo chí triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên
mục để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; cung cấp thông tin kịp
thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các
ngành, các cấp.
b) Phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương
trình truyền thông về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp Việt Nam.
c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và
các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tăng cường và đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động cho người Việt Nam ở nước ngoài.
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Sản
phẩm và dịch vụ công nghệ Thông tin thương hiệu Việt (Make in Viet Nam)”
hàng năm nhằm đẩy mạnh việc ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ công
nghệ thông tin thương hiệu Việt; hỗ trợ, tạo thị trường đầu tư, mua sắm các
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam góp
phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Việt về công nghệ thông tin.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra đo lường, chất lượng nhằm
phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận về đo lường, chất lượng, góp
phần bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp cũng như của người tiêu
dùng; bảo đảm kiểm soát ngăn ngừa hàng hoá nhập khẩu không đáp ứng yêu
cầu về đo lường, chất lượng, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi
trường, góp phần bình ổn thị trường trong nước.
b) Tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian
lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) các cấp và các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ Công Thương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả.
4. Bộ Ngoại giao
a) Triển khai Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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.
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nắm
bắt thông tin và cơ hội xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhất là các khu
vực tập trung nhiều người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống.
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c) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng
cường phối hợp, hỗ trợ các trung tâm xúc tiến thương mại của Bộ Công
Thương tại địa bàn có đông người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống.
5. Bộ Tài chính
a) Rà soát, đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm
bảo quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trong các chính sách tài chính, thuế,...
b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định
của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn
ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.
6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động
giới thiệu quảng bá du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm hàng hóa các vùng
miền; kết hợp giới thiệu hàng hóa Việt Nam đến cộng đồng người Việt Nam ở
nước ngoài thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch.
b) Tiếp tục tổ chức phát động và hướng dẫn các địa phương, doanh
nghiệp xây dựng chương trình, sản phẩm kích cầu du lịch nội địa “Người Việt
Nam đi du lịch Việt Nam”, khuyến mại kết hợp mua sắm hàng hóa Việt Nam,
nhất là các sản phẩm đặc thù, đặc trưng của vùng, miền, địa phương và sản
phẩm thương hiệu quốc gia.
c) Hướng dẫn, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật
về Cuộc vận động nhằm đề cao và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào
dân tộc của người Việt Nam.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc
vận động, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng nét đẹp văn
hóa của người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế.
b) Đưa nội dung Cuộc vận động lồng ghép tích hợp vào chương trình giảng
dạy chính khóa, qua hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục của bậc phổ
thông và các hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với các trường đại học, cao đẳng sư
phạm, với nội dung, thời lượng, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.
c) Nghiên cứu xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận
động cho học sinh, sinh viên của các bậc học; tăng cường tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Cuộc vận động cho đội
ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên.
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo chuyển biến
mạnh mẽ tới nhận thức và tâm lý người sản xuất, người tiêu dùng về ưu tiên
sử dụng hàng nông, lâm, thủy sản trong nước; vận động các doanh nghiệp
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nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản
phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người
tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho nông sản
Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị
trường khu vực và thế giới.
b) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông
nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông
nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển
từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ đơn giá trị sang tích hợp đa
giá trị, từ hỗ trợ đầu vào sang vừa hỗ trợ đầu vào sản xuất, vừa chú trọng hỗ
trợ, kết nối đầu ra cho nông sản.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm người sản xuất,
chế biến nông sản, thực phẩm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vệ
sinh, an toàn thực phẩm, thực hiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương
hiệu cho nông sản sản xuất trong nước, tạo lòng tin cho người tiêu dùng trong
và ngoài nước.
d) Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường cho sản
phẩm nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP của các địa phương qua đó đưa
sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng gắn với thúc đẩy phát triển du lịch cộng
đồng, xây dựng nông thôn văn minh hiện đại.
9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tổng hợp, cập nhật và
công bố thường xuyên, kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay
thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành
phẩm trong nước đã sản xuất được.
b) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, khuyến khích các chủ đầu tư, bên mời thầu
trong việc thực hiện tăng cường sử dụng, vật tư, hàng hóa sản xuất 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.
10. Bộ Y tế
a) Xây dựng, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hướng tới
hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc ưu tiên phát triển công nghiệp dược, ưu
tiên sử dụng thuốc trong nước.
b) Tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung Chương trình phát triển
công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045 tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ.
c) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại nhằm thu
hút đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y tế để truyền thông, quảng bá
và thu hút nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào phát triển công nghiệp dược.
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11. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
a) Xây dựng những giải pháp cần thiết và cụ thể để hướng dẫn doanh
nghiệp nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, nâng cao tay
nghề cho người lao động trong doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt để làm cơ sở cho người tiêu
dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam và cũng để sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
Việt Nam chinh phục được người Việt Nam và khách quốc tế.
b) Tiếp tục phát động, triển khai công tác tổ chức thực hiện phong trào
“Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg
ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh
triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5
năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số
26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục
triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo
tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018; gắn kết
các hoạt động của phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”
với các nội dung Cuộc vận động.
12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm,
bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động trong dự toán kinh
phí hàng năm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
đồng thời có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội hóa để hưởng ứng các
hoạt động của Cuộc vận động tại địa phương.
b) Tiến hành rà soát, lựa chọn các hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh
của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá,
giới thiệu; tăng cường giao lưu, kết nối cung cầu hàng hóa cấp vùng, miền.
c) Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở địa phương;
gắn thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát
triển kinh tế, chương trình bình ổn thị trường ở địa phương.
d) Tập trung rà soát, bãi bỏ và cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo
điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng; chú trọng
xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh
nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân
phối đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện
cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương
hiệu Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các bộ, ngành và địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình
phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động xây dựng các giải pháp,
kế hoạch công tác cụ thể hưởng ứng Cuộc vận động, phù hợp với tình hình
thực tế.
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Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
quán triệt đầy đủ mục tiêu, yêu cầu và nội dung Cuộc vận động đến các cơ
quan, đơn vị, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; kịp thời
báo cáo kết quả và những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phát huy vai
trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, cơ quan, đơn vị,
tổ chức chính trị - xã hội trong việc hưởng ứng và gương mẫu thực hiện Cuộc
vận động.
Bộ Công Thương tổng hợp kết quả thực thực hiện Chỉ thị này, định kỳ
báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động trước
ngày 25 tháng 12 hàng năm.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (2).
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