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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 
Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

  Phú Thọ, ngày      tháng 4 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam  

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ ngày 13/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Phú Thọ về 

triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” (Cuộc vận động) năm 2021; Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hơn nữa việc tổ 

chức thực hiện Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, 

doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương, đất nước. 

- Công tác tuyên truyền cần bám sát tình hình thực tiễn, thông tin đầy đủ, 

kịp thời, đúng định hướng, nhất là các chính sách, các nhóm giải pháp về tài 

chính, tiền tệ, giá cả, an sinh xã hội,... góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các 

ngành, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ về phát triển 

kinh tế - xã hội. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của 

Cuộc vận động. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ người tiêu dùng; các văn 

bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Cuộc vận động trong 

tình hình mới; kết quả và giải pháp 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 107-

KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với việc thực hiện Cuộc vận động.  

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người tiêu dùng 

trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

- Tuyên các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động; công tác chỉ đạo, 

hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; các giải pháp ứng 

phó, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn 

diễn biến phức tạp. 

- Đẩy mạnh thông tin, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế 

mạnh của địa phương, doanh nghiệp; các mô hình phân phối sản phẩm, dịch vụ 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh.  
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- Tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn. Tuyên truyền cách làm hay, gương điển hình trong việc 

thực hiện Cuộc vận động. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử 

tổng hợp; hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở... 

3. Thời gian tuyên truyền 

Tuyên truyền thường xuyên trong năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh triển 

khai thực các nội dung theo hiện Kế hoạch. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất bản, thông tin điện tử kịp 

thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi in, phát hành xuất bản phẩm không 

đúng quy định của pháp luật. 

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Các phòng: Bưu chính - Viễn thông; Công nghệ thông tin 

- Vận động các doanh nghiệp trong ngành chủ động nâng cao chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ; thực hiện tốt Cuộc vận động phù hợp với điều kiện, đặc điểm 

của doanh nghiệp, của tỉnh.  

- Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông kiểm tra, xử lý các 

hành vi lợi dụng bưu chính, chuyển phát để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng 

kém chất lượng hoặc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. 

4. Thanh tra Sở 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền 

thông vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, không 

để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài hoặc vượt cấp thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà 

nước về phát triển kinh tế - xã hội trên Cổng Thông tin điện tử, nhất là các giải 

pháp kích cầu, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.  

- Tăng cường tin, bàn tuyên truyền sự vào cuộc tích cực của các cấp, các 

ngành, sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, người tiêu dùng hướng vào 

thị trường nội địa. 
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3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị 

Hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện tử tổng hợp của 

địa phương tổ chức tuyên truyền các nội dung tại mục 1, phần II Kế hoạch này. 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị 

Thông tin, tuyên truyền kịp thời về tình hình triển khai các nội dung Cuộc 

vận động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng, Luật Bảo vệ người tiêu dùng; giới thiệu, 

biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong Cuộc vận động. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu 

cầu các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo 

cáo kết quả (báo cáo 6 tháng trước 20/5, báo cáo 1 năm trước 20/11) về Sở 

Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) để tổng 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UB MTTQ tỉnh (TTBCĐ) (b/c); 

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Phòng TTBCXB, BCVT, CNTT; 

- TT CNTT&TT; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành, thị; 

- Đài TT-TH các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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