
 

    Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 
 trực thuộc UBND thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 125-KH/BCĐ ngày 08/4/2022 của Ban chỉ đạo Cuộc 
vận động thành phố Lào Cai về thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” thành phố Lào Cai năm 2022; Kế hoạch số 188/KH-MTTQ-
BTT  ngày 20/4/2022 của Ủy ban MTTQ thành phố Lào Cai về thực hiện cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Lào Cai năm 2022 
 Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai triển khai một số nội dung tuyên truyền 

cụ thể như sau:  

1. Nội dung tuyên truyền  
- Tuyên truyền về ý nghĩa Cuộc vận động trong tình hình mới; tuyên truyền về 

chủ trương của Đảng trong lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động. Kế hoạch triển khai 
thực hiện Cuộc vận động của BCĐ thành phố. 

 - Tăng cường các hình thức tuyên truyền để các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm 
bắt sâu về các Hiệp định Thương mại (FTA) khu vực và quốc tế mà Việt Nam 

tham gia (đặc biệt là các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP) để tận 
dụng hiệu quả cam kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh 

tranh của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt với hàng hóa nhập khẩu; chủ 
động các giải pháp ứng phó, đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình 

hình dịch bệnh covid -19 vẫn diễn biến phức tạp; đẩy mạnh tuyên truyền trách 
nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng và đăng ký thương hiệu hàng hóa, ứng 
dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 - Giới thiệu về những sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, những 
địa chỉ doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm, 

hàng hóa thương hiệu Việt trên thị trường. 
 - Phát hiện và kịp thời giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình trong 

thực hiện cuộc vận động.  
 - Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn: Nhận thức rõ vai trò, 

trách nhiệm trong việc thực hiện Cuộc vận động gắn với nâng cao chất lượng, sức 
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; cập nhật, công bố quảng bá thường xuyên và kịp thời các danh 
mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất trong nước để phục vụ tổ chức, 

cá nhân khai thác, sử dụng. 
 - Khuyến khích, động viên người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, 
vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và 
Lào Cai; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản 
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phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp 

của Việt Nam.  
2. Hình thức tuyên truyền 
Đề nghị các cơ quan, đơn vị thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ 

chức các hoạt động lồng ghép nội dung tuyên truyền lựa chọn các hình thức tuyên 
truyền phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch Covid-19; đăng tải trên 

cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý; tuyên truyền qua hệ thống sách, báo, tạp 
chí, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi hội, đoàn thể và các hình thức tuyên 

truyền khác phù hợp với nội dung tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân 
dân các xã, phường căn cứ nội dung Văn bản, tình hình thực tế và diễn biến của 

dịch COVID-19 lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu VT, VH.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Ngô Vũ Quốc 
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