
          
 Kính gửi:  - Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và 

Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công 
Thương; 

-  UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
-  Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; 
-  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tỉnh Lào Cai. 
 

Thực hiện văn bản số 837/BCT-XTTM ngày 21/02/2023 của Bộ Công 
Thương về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày 

Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023. Đây là Chương trình Xúc tiến thương 
mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm mục đích quảng bá hình 
ảnh, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần 

phát triển ngoại thương, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giá trị thương 
hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Theo đó, năm 2023, Tuần lễ Thương hiệu 

quốc gia sẽ được triển khai trên cả nước từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023. 
Để việc triển khai Chương trình đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị: 

1. Sở Công Thương 

- Triển khai treo băng rôn chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 tại 
các siêu thị, TTTM trên địa bàn tỉnh. 

- Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương; đăng pano chào 
mừng  Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở; 

viết tin bài đăng trên bản tin của Ngành Công Thương về triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4. 

- Thông tin tuyên truyền về các sản phẩm có thương hiệu, đặc trưng của 

tỉnh trên Sàn thương mại điện tử của tỉnh. 

2. Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ: Thực hiện 

công tác tuyên truyền, giới thiệu, đồng thời cung cấp thông tin các doanh nghiệp 
có các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các sản phẩm có thương 

hiệu, đặc trưng của tỉnh cho Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào 
Cai để triển khai thông tin truyền thông. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị truyền thông trên 
địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

Số:           /UBND-KTN 

V/v triển khai Tuần lễ Thương hiệu 
quốc gia chào mừng Ngày Thương 

hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Lào Cai, ngày       tháng  3  năm 2023 



4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến về Ngày Thương hiệu Việt Nam, tập 

trung vào các làng nghề, cá nhân, doanh nghiệp có uy tín, có sản phẩm tiêu biểu.  

- Xây dựng các phóng sự, tin, bài phù hợp với nội dung và chủ đề Ngày 

Thương hiệu Việt Nam năm 2023. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, các Ban quản lý chợ/Tổ Quản lý 
chợ tổ chức treo băng rôn, pano chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 
năm 2023 tại các trục đường giao thông, một số điểm chợ trung tâm; thời gian 

treo băng rôn: từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023. 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

tỉnh Lào Cai 

Tổ chức tuyên truyền và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia 
hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2023 để đạt được hiệu 

quả cao. 

7. Đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

- Tổ chức treo băng rôn, pano chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 
20/4 năm 2023 tại trụ sở của đơn vị. 

- Triển khai các hoạt động khuyến mại để hưởng ứng Ngày Thương hiệu 
Việt Nam năm 2023 như: tri ân, tặng quà, khuyến mại, chăm sóc, tư vấn và hỗ 
trợ cho người tiêu dùng... và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. 

(Các hoạt động tổ chức chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 và  

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia năm 2023 gửi kèm theo) 

Trên đây là nội dung chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023, 
UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP1; 
- Lưu: VT, KT2. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
                   Hoàng Quốc Khánh 
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