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đối với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 
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sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất  
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Công văn số 1987/VP-KGVX ngày 10/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 

của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động 

"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; Công văn 

số 394/CXBIPH-VP ngày 06/5/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc 

Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 

Nhất, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí 

Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới 

 - Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 

03-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban 

Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 28/CT-

TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

(Chỉ thị số 28/CT-TTg); Quyết định số 386/QĐ-TTg, ngày 17/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-

2025; các chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành về thực hiện Chỉ thị số 

03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong phát 

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. 

 - Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, 
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gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Tuyên 

truyền, vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người 

sản xuất kinh doanh trong nước khi thực hiện các dự án, công trình cần tiếp tục 

ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu 

tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được và 

bảo đảm chất lượng. 

 - Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Cuộc vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của 

Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phản ánh các 

hoạt động, kết quả triển khai những nội dung nhiệm vụ tăng cường thực hiện 

Cuộc vận động của các cấp, các ngành trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của 

Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai 

trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao 

chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thúc đẩy hoạt động 

khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; gắn với thực hiện phong trào “Hàng Việt Nam 

chinh phục người Việt Nam” theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 05/3/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thực 

hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo 

vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường 

trong nước, khu vực và thế giới. 

 - Biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, 

nhất là biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất 

lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh 

và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 

03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; đồng thời phát hiện những 

bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động. 

 - Đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch 

xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, 

ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp 

Việt Nam.  

 2. Tuyên truyền Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất 
 - Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về các chương trình, sự kiện của Hội 

sách trực tuyến Quốc gia nhằm giúp bạn đọc tiếp cận và tham gia Hội sách, thực 

hiện mục tiêu đẩy mạnh phong trào đọc sách ở địa phương, thúc đẩy phát triển 

văn hoá đọc của cả nước. 
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 - Chi tiết nội dung xin gửi kèm theo các tài liệu: Phụ lục giới thiệu 

chương trình; Phụ lục thể lệ, giải thưởng“Cuộc thi nhà thông thái”. 

 3. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Công văn số 1987/VP-KGVX ngày 10/5/2022; Công văn số 394/CXBIPH-

VP ngày 06/5/2022; Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU ngày 05/5/2022; Phụ lục 

giới thiệu chương trình; Phụ lục thể lệ, giải thưởng“Cuộc thi nhà thông thái” 

gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở 

Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản 

chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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