
DANG BO TINH BAC NINH BANG CQNG SAN VIT NAM 
BANG UY KHOI CAC Ci QUAN 

vA DOANH NGHIIP T!NH Bac Ninh, ngày 4/5  tháng 6 nàm 2022 
* 

S&[2,7--HD/DUK 

HIXONG DAN 
Day mnh tuyên truyên, trin khai thiyc hin Chi thj s 03-CT/TW ngày 19/5/2021 

cüa Ban BI thir ye tang cirông sij lãnh do cüa Bang dôi vói Cuc vn dng 
"Ngtrô'i Vit Nam u'u tiên dung hang Vit Nam" trong finh hInh mói 

Thirc hin Hithng dn s 49 -HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 cUa Ban Tuyên 
giáo Trung ixo'ng, Hing dn si 43 -HD/BTGTU, ngày 26/5/2Q22 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy; Dàng üy Khi các Co quan và Doanh nghip tinh hithng dn cong tác 
tuyên truyn, triên khai thrc hin Chi thj s 03-CT/TW ngày 19/5/202 1 cüa Ban BI 
thi.r v tang ci.thng s1r lath dao  cüa Dàng di v9i Cuc 4n dng "Ngui Vit Narn 
ixu tiên dung hang Vit Nam" trong tInh hInh mâi nhu sau: 

I. MI)C DICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn sâu rng tao  sir thng nht nhn thüc, hành dng trong Dàng 
và h thong chInh trj, si1 dng thutn xâ hi v dy manh  thirc hin Cuc vn dng 
"Ngi.thi Vit Nam uu tiên diing hang Vit Nam" (Cuc 4n dng); khoi dy tinh 
th.n yêu nuOc, chI t1r lirc, tir cung, trI tue, bàn linh, trách nhim, lchát vQng 
viicin len cüa ngithi Vit Nam trong san xut, kinh doanh, phân phi hang boa; xây 
dirng van boa tiêu dung hang Vit Nam; tao  sir chuyn bin sâu sc v nhn thirc 
và hành dng cüa các cAp, các ngành, doanh nghip và ngi.r?i dan trong thrc hin 
Cuc 4n dng. 

2. Thông qua tuyên truyn, gop phAn nâng cao trách nhim cüa ca h thng 
chInh trj và toàn xã hi d thirc hin có hiu qua cáo nhim vii, giài pháp dAy mnh 
thrc hin Cuc 4n dng theo Chi thj s 03-CT/TW cüa Ban BI thur; nêu cao vai 
trô, trách nhim guong mu cUa can b, dáng viên trong thirc hin Cuc vn dng, 
gop phAn thirc hin thing lcd chü truong, giãi pháp kIch cAu, phát trin thj trung 
ni dja, dua nn kinh t vuçt qua nhftng khó khän, thách thrc, phic hi và phát 
trin, gop phAn thic hin th.ng lçii Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dáng. 

3. Cong tác tuyên truyn v Cuc 4n dng gAn vói vic xây drng và trin khai 
các chucrng trInh, k hoach, d an phát triri kinh t - xâ hi, nhim vi chInh trj cüa 
dAt nuóc, cüa tinh, các sà, ngành, dja phucing, gop phAn nâng cao hiu qua các chInh 
sách thUc dAy san xuAt, kinh doanh, xây dmg và bão v thtrang hiu san phAm, báo v 
quyn lçii doanh nghip và ngithi tiêu dung, vi miic tiêu phát trin kinh th - xã hi bn 



ving. Da dng boa các hoat dng tuyên truyn v Cuc 4n dng bng nhiu hInh 
thi'rc phü hcip tói các Co quan, don vj và các th chüc chInh tn - xã hi, Nhân dan nhm 
khuyn khIch và izu tiên mua các san phAm hang hóa Vit Nam. 

II. NQI DUNG TUYEN TRU YEN 

1. Tuyên truyn chü trucing, du&ng li cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nuâc v Cuc vn dng "Ngthi Vit Nam xu tiên dung hang Vit Nam", nhât 
là các quan dim nêu trong Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng, Chi thj s 03-CT/TW 
cüa Ban BI thu, Kt 1un s 107-KL/TW ngày 10/4/20 15 cüa Ban BI thu v tip tiic 
tang cung sir lãnh dao  cüa Dàng d& vOi vic thirc hin Cuc 4n dng "Ngithi Vit 
Nam uu tiên dung hang Vit Nam", Chi thj s 28/CT-TTg ngày 26/10/202 1 cüa Thu 
turng Chmnh phü v tang cu?mg th?c hin Cuc vn dng "Ngu?i Vit Nam uu tiên 
dung hang Vit Nam" trong tInh hInh mâi (Chi thj s 28/CT-TTg), Quyt djnh s 
3 86/QD-TTg ngày 17/3/2021 cüa Thu tuàng ChInh phU ye phê duyt Dê an Phát 
trin thj trithng trong nrn9c gn vâi Cuc 4n dng "Ngisôi Vit Nam ixu tiên dung 
hang Vit Nam" giai don 2021-2025; chuung trInh hành dng, k hoach cüa ChInh 
phü, cüa Ban Chi dto Trung uang v thrc hin Cuc vn dng, cüa Uy ban Trung 
uong Mt trn T quc Vit Nam; các van bàn chi do, trin khai thrc hin cüa Tinh 
üy, UBND tinh, các sâ, ngành, dja phtrong v thirc hin Chi thj s 03-CT/TW cüa 
Ban BI thu và Chi thj s 28/CT-TTg cüa Thu tuOng ChInh phü. Nhn mnh, lam rô 
vai trô, vj trI, tam quan trç)ng cüa Cuc v.n dng trong phát buy sirc manh  di doàn 
kt toãn dan tc, to dng 1irc quan tr9ng thñc dy phát trin kinh t - xâ hi, nâng 
cao di sang Nhân dan. 

2. Khng djnh vai trô, trách nhim cüa cp Uy, t chüc dãng, chInh quyn các 
cp trong länh do, chi do thirc hin Cuc 4n dng "Ngi.thi Vit Nam uu lien dung 
hang Vit Nam" trong phm vi, linh v1rc, dja bàn quán l, phii trách, gn vâi qua 
trInh xay dmg và thirc hin các quy hoch, chin luçic, k hoch phát trin kinh t - 
xâ hOi,  quc phông, an ninh cüa các cp, ngành, dja phuong. Tuyên truyên, vn 
dng cac co quan, th chüc chInh trj - xã hi, doanh nghip, ngi..thi san xut kinh 
doanh trong nu&c khi thirc hin các dir an, cong trInh tip tiic uu tiên mua sam, st'r 
ding may móc, thit bj, nguyen, nhiên, vt 1iu và các yu t du vào là các san 
phm, hang hóa, djch vii trong nuâc dã san xut di.rc và bào dam chit luqng. 

3. Tuyên truyn phuong hung, nhim vii, giãi pháp tang cuông sr lãnh dao  cüa 
Dãng d& vi Cuc vn dng duc nêu trong Chi thj s 03-CT/TW cüa Ban BI thu và 
Chi thj s 28/CT-TTg cüa Thu ttthng ChInh phil Phàn ánh các ho?t dng, kt qua 
trin khai nh&ng ni dung thim vii. tang ciRing thirc hin Cuc 4n dng cüa các cap, 
•các ngành thçrc hin Chi thj s 03-CT/TW cüa Ban BI thu, Chi thj s 28/CT-TTg cüa 
Thu tixâng ChInh phü và Chuong trInh hành dng cüa ChInh phU, cUa tinh. 

2 



4. Tuyên truyn, vn dng các doanh nghip Vit Narn, nhât là các doanh 
nghip trirc thuc Dâng b Khi nhn thiirc rô vai trô, lçii Ich và hiu qua cña vic 
tham gia Cuôc vn dng, trách nhim nâng cao cht luçing, sirc cnh tranh cüa san 
phm, hang hóa, djch vi; thiic dy hoit dng kh&i nghip, di rni sang to; gn 
vi thirc hin phong trào "Hang Vit Narn chinh phiic ngu?ii Vit Nam" theo Chi 
thj st 07/CT-TTg ngày 05/3/20 18 cüa Thñ turng ChInh phü ye tiêp tic day minh 
trin khai, thirc hin hiu qua Nghj quyt s 35/NQ-CP ngày 16/5/20 16 v h trg 
và phát trin doanh nghip; thrc hin các cam kt bão v quyn lgi cüa ngui tiêu 

dung; tüng bu'âc xây dixng, bào v và phát trin thuang hiu cho các san phâm, 
hang hóa Viêt Nam ti thj tnrOng trong nuic, khu virc và th gii. 

5. Biêu duong nh&ng t.p th& cá nhân tIch circ tham gia Cuc vn dng, nht 

là biu duang nhü'ng tp th, cá nhân có sang kin trong câi tin Va irng dung khoa 
hçc k thut cong ngh dê san xut các san phm, hang hóa có chat luçing cao, 
giàm giá thành, du'çc dông dào nguYi tiêu dñng ua chung; ton vinh và nhân rng 
các mô hInh hiêu qua, din hInh tiên tin trong thirc hin Chi thj s 03-CT/TW cüa 
Ban BI thu, Chi thj so 28/CT-TTg cüa Thii tuó'ng ChInh phü và D an Phát trién thj 
triRrng trong nuic gän vii Cuc vn dng "Ngui Vit Nam isu tiên diing hang 
Vit Nam" giai doin 202 1-2025; dng th?yi phát hin nhung bt cp trong qua trInh 
trin khai thrc hin các chü trucmg, duèng li c1ia Dáng, chInh sách, pháp lut cüa 
Nha rnrâc v trin khai thirc hin Cuc vn dng. 

6. Du tranh, phàn bác thông tin sai sr that, quan dim sai trái, thii djch xuyen 
tac chng phá chü trrnmg, dumg lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nrnc 
v thirc hin Cuc vn dng, gay can tr phát trin kinh t - xã hi, ânh huing tiêu 
crc dn quyn lgi chInh dáng cüa nguè'i dan và doanh nghip Vit Nam. 

III. HINH THIJC TUYEN TRUYEN 

To chirc tuyên truyên trên Cong thông tin din tir Dang b Khôi cac Ca quan 
và Doanh nghip tinh, trên các phuung tin thông tin di chung, trang thông tin din 
t1r cüa các s, ban, ngânh, ca quan, dan yj,  doanh nghip; trCn Internet và mng xa 
hi; các phuang tin tuyên truyn trirc quan; phát hành cac n phm tuyên truyn; 
t9a dam, hi thao; hi nghj báo cao yiên, tuyên truyn yiên; sinh hoat cüa các t 

chirc chInh trj - xã hi... 

IV. TO CHU'C THIFC HI]N 

1. Các chi b, dãng b co' s& 

- Chi do, phOi hçip vó'i lãnh dto các ca quan, dan yj,  doanh nghip ti chüc 

tuyên truyn, quán triêt, triên khai thirc hiên Chi thj s 03-CT/TW cña Ban BI thu, 
Chi th s 28/CT-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü, gn vi vic h9c tap, quán triêt, 
tuyên truyên Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dâng và nghj quyt dti hi dang b các cp. 
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- Lânh dao  t chüc thirc hin Chi thj s 03-CT/TW cüa Ban Bi thu, Chi thj s 
28/CT-TTg cüa Thu tuóng ChInh phü, các van bàn quy pham pháp 1u.t lien quan 
Cuc 4n dng "Ngithi Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam", gn vOi vic xây 
drng và trin khai các chixang trInh, k ho.ch, d an thirc hin nhim v chInh trj 
cüa các Ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- Chu trI phi hqp vOi các ca quan thông tin di chiing thithng xuyên ph 
bin, giáo dc, tuyên truyn nâng cao nhn thüc v thirc hin Cuc 4n dng 
"Ngithi Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam" trong can b, dãng viên và ngu1i 
lao dng. Chü trong tuyên truyn nhân rng mô hInh, din hInh tiêu biu trong 

thirc hin Cuc 4n dng. 

2. Ban Tuyên giáo Bang üy Khôi 

- Tham muu gilIp cp üy huàng dn cong tác tuyên truyn dty mnh thrc hin 
Chi thj s 03-CT/TW cña Ban BI thu, Chi thj s 28/CT-TTg cüa Thu tu&ng 
ChInh phü theo hiing dn cUa Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

- Phi hçrp vâi c.p üy ca quan lien quan tham muu cp üy t chirc thông tin 
tuyên truyn, ph bin chU truang, duông li cUa Dãng, chInh sách, pháp lut cUa 
Nhà nuóc v tang cuing th1rc hin Cuc 4n dng theo Chi thj s 03-CT/TW cUa 
Ban BI thu, Chi thj s 28/CT-TTg cUa Thu tithng ChInh phü. 

- Nm tInh hInh tu tuing, du 1un xã hi trong qua trInh tuyên truyn thirc 
hin Chi thj si 03-CT/TW cüa Ban BI thu, Chi thj s 28/CT-TTg cüa Thu tumg 
Chinh phü, kjp thôi báo cao, d xu.t vâi cp üy và các Ca quan liênquan. 

- Theo dOi, kim tra các ho.t dng tuyên truyn trong pham vi phii trách./. 

3. Các ti chfrc doàn th trrc thuc: Phi hçp vâi các ca quan lien quan t 
chic quán trit, tuyên truyn th'iic hin Chi thj s 03-CT/TW cüa Ban BI thu, Chi thj 
s 28/CT-flg cüa Thu tung ChInh phü trong can b, hi viên, doàn viêu; ththng 
xuyen phát hin, giâi thiu các din hInh tiên tin trong thrc hin Cuc vtn dng. 

Nai nhân: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- ThiRing tr1rc Dàng üy Khôi, 
- Các chi b, dãng b ca sô; 
- Cong Thông tin din tr Dãng b Khôi, 
- Liru BTG, VT 

 

Bñi Hoàng Mai 
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