
     UBND TỈNH LẠNG SƠN 

    SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

V/v tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu  

dùng và Cuộc vân động “Người Việt Nam  

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

 

                                     

 

Kính gửi: 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 

 

              

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/BTGTU-HBVNTD, ngày 06/4/2022 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn về phối 

hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Hướng dẫn số 84-

HD/BTGTU, ngày 14/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền 

công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện công tác tuyên truyền như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng 

viên, doanh nghiệp và Nhân dân nhận thức sâu sắc về các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vai trò của công tác Bảo vệ 

người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, 

của đất nước; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 và Chỉ thị 03-CT/TW, 

ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, gắn với tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh; các 

chính sách đặc thù về công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... 

 2. Tuyên truyền về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong công tác Bảo vệ người 

tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 

trong lựa chọn, mua bán hàng hóa tiêu dùng... 

3. Tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban 

Bí thư, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung như: Nghị quyết số 82/NQ-CP, 

ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 5/8/2019 của Ban 
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Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí 

thư; Kế hoạch số 118/KH-UBND, ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 26/5/2020 của Chính phủ; các văn bản pháp luật về 

bảo vệ người tiêu dùng; thế nào là người tiêu dùng và người tiêu dùng thông thái; 

các quyền cơ bản của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ; trách nhiệm của người 

tiêu dùng khi mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ; thế nào là quấy rối người tiêu dùng; 

thế nào là hàng hóa có khuyết tật; trách nhiệm bảo hành sản phẩm và khắc phục 

hàng hóa khuyết tật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; hoạt động của các cơ quan 

nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 

giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo 

quy định của pháp luật; việc xử lý vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân 

kinh doanh vi phạm... 

4. Tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban 

Bí thư, trong đó tập trung tuyên  truyền các nội dung như: Tuyên truyền về Kế hoạch 

số 34-KH/TU, ngày 29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 

03-CT/TW; Kế hoạch số 145-KH/BCĐ, ngày 04/11/2021 của Ban Chỉ đạo Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lạng Sơn về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư... Thông tin 

tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm của địa phương có thương hiệu trên thị 

trường, gắn với chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Mỗi xã một sản 

phẩm”; tổ chức giới thiệu các sản phẩm khoa học, công nghệ mới của các doanh 

nghiệp, làng nghề của địa phương. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng ưu tiên 

sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ưu tiên sử dụng nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

của Việt Nam; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế và luật pháp 

Việt Nam. 

5. Tuyên truyền công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan 

nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, trong tuyên truyền công tác Bảo vệ người tiêu dùng và 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó đẩy 

mạnh tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND-

UBND-TA-VKS, ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết 

các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. 

6. Tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc 

tốt; đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Bảo vệ người tiêu 

dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên 

không gian mạng. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc vào diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện, tình hình thực tế của 

các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình 

thức phù hợp như:  
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Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

công tác Bảo vệ người tiêu dùng và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống đài 

truyền thanh xã, phường, thị trấn; loa truyền thanh cơ sở; các website, trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là 

tuyên truyền trên băng-zôn, pa-nô, áp-phích, bảng điện tử,... 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                        Phan Văn Hòa 
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