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BAN CHAP HNII TRUNG hONG BANG CONG  SAN VIT NAM  

S 03-CT/TW Ha N5i, ngày 19 tháng 5 nám 2021 

Cm TB! 
CUA BAN Bf i-wi 

v tang ctrô'ng s1r länh dao cüa Bang di v&i Cuôc vn dng 
"Ngtrô'i Vit Nam urn tiên dung hang Vit Nam" trong tmnh bmnh nun 

Qua hcrn 10 nám t chirc th1rc hin, Cuc vn dng "Ngithi Vit Nam 

uu tiên dUng hang Vit Nam" dã dt &rcic nhiu kt qua quan trQng, gop phn 

khai dy tinh th.n yêu nuOc, lông tr hào dan tc cUa ngu&i lieu dUng Vit 

Nam trong si:r diing hang Vit Nam; gop phn thUc dy san xut, kinh doanh, 

bào dam n djnh kinh t vi mô và an sinh xã hi... Tuy nhiên, kt qua Cuôc 
4n dng chua thirc sir toàn din; chit luçmg, mu ma và giá cã cUa nhiu 

hang hoá Vit Nam chua h.p d.n ngu&i tiêu dung; tInh trng hang giá, kern 

chit luçing, không bào dam an toàn gay birc xUc và ânh hrnng lieu circ tâi 

d?ñ sng ngu1i dan, boat dng san xut, kinh doanh trong nrnrc; vic xay 

dmg, phát hin, nhân rng, biu ducmg, ton vinh các din hmnh t6t trong thirc 

hin Cuc vn dng con han  ché... 

Cuc 4n dng "Ngiii Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam" là mt 
giài pháp cn thit, quan trçng trong th%rc hin nhim vi phát trin kinh té - xã 
hi dt ni.róc giai don hin nay. Nhm dy m?nh  han ntra vic thiic hién 
Cuc vn dng nay trong th&i gian tri, Ban Bi thu yêu cu các cp u, t 
chrc dãng, chinh quyn, Mt trin T quc Vit Nam, các doan th thuc hiên 
tot mt so nhim vi trçng tam sau: 

1. Nâng cao han ntta trách nhim cUa các cp uS', t chIrc dãng trong lânh 
do, chi dao t chtc thrc hin Cuc v.n dng, xác djnh day là mt trong 
nhUng nhim vii quan tr9ng, thuOiig xuyên. D cao trách nhim nêu guang 
cUa can b, dàng vien, nht là ngithi dfrng du trong vic tiêu dung hang Vit 
Nam. Các cci quan, dan vj có sir diing ngãn sách nhà nixOc phãi uu tiên si'r 
diing san phm, hang hoá, djch vi Vit Nam phU hçip vâi các cam kt quc t 
và lut pháp cUa Vit Nam. 
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2. Tip tiic t chtrc quán trit, tuyên truyn sâu rng trong các cap, 

các ngành, các t.ng lap than dan, cong  dng doanh nghip Vit Nam và toàn 

xã hi v Cuc 4n dng, nhm khcii d.y tinh th.n yêu nuâc, chI t.r hrc, 

tir cung, tn tue, 
bàn linh, lrách nhim, khát v9ng vtxcin len cüa ngu?ñ Vit 

Nam trong san xut, kinh doanh, quãng bá và sü ding hang Vit Nam; tao  sir 

chuyn bin thrc si,r v nhn thiic và hành dng cüa các c.p, các nganh, 

doanh nghip và ngräi dan trong thrc hin Cuc vn dung.  Khuyn khIch, 

dng viôn ngu&i tieu dung Vit Nam ixu tiên si:r d%lng hang Vit Nam; cac 

doanh nghip, ca sr san xu.t trong nuâc .ru tién scr dirng nguyen, nhiên, 4t 
a 4 s • , ., , . 1 lieu va cac yeu to dau vao la cac san pham, hang hoa, d!ch  vi cua Viçt Nam. 

3. Tip tiic rà soát, si:ra di, b sung, hoàn thin chInh sách, pháp lust, 

tao hành lang pháp l thu.n lçii d h trçi doanh nghip Vit Nam, tnrâc ht là 

doanh nghip vra và nbô, doanh nghip cong ngh s tham gia vào chui san 
. ' p xuat hang hoa, dch vii chat hrçing cao; phát trien doanh nghiçp va thuc day 

hoat dng kh&i nghip, di mài sang tao; 
phát huy vai trô du tàu kinh M cüa 

các tp doàn kinh t, doanh nghip 1ón; khuyn khIch các doanh nghip san 

xu.t hang hoá có chit hicing t6t, mu ma dçp, giá Ca phü hçip. Co chInh sách 

báo v thj tru&ng phán phi hang hoá trong nuàc phi'i hcrp vai các cam kt 

quôc tê. 

4. Dy math 
quãng bá, giài thiu san phm, hang hoá Vit và các 

doanli nghip, Co sâ san xut trong nuâc có các san phm, hang boa, djch vy 

dtrqc ngu&i tiéu dUng i.ra thIch; tr9ng tam là thj tnr&ng trong rnxàc, dng th&i 

mô rng ra thj trithng nu6c ngoài, nhât là các thj tru?mg ma Vit Nam dä k 

Hip djnh Thucmg mai tir do. Tang cu?mg frng ding Cong ngh thông tin, 

phát trin thucmg mai din tü và các kênh thi.rong mai hin  dai,  kt hçrp hài 

hoà vri hoat dng thucmg mai, phan phi truyn thng; cong khai, minh bach 
A A •A P. P * F thong tin lien quan den tieu chuan, gia ca va nguon goc xuat xu san pham, 

hang hoá Vit; tip nhtn và xir l kjp thri thông tin phàn ánh các vn d lien 
quan dn thj tnr?ng, ngun gc, chat krqng, giá Ca hang hoá Vit Nam... 

T.p trung trin khai J) an phát trin thj triràng trong nuâc gn vai 

Cuc v.n dng "Ngirii Vit Nam iru tien dung hang Vit Nam" giai do?n 
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2021 - 2025; D an "Huy dng ngu&i Vit Nam & nuc ngoài tham gia giâi 

thiu, tiêu thii san ph.m và phát trin các kénh phân phi hang Vit Nam a 

A A A . r t 

nixcic ngoai giai doin 2020 - 2024 ; sam xay dijng, phe duyçt De an thuc day 
A A A A doanh nghiçp Viçt Nam tr%rc tiep tham gia mng phan phoi nuac ngoai giai 

do .n 2021 -2030. 

5. Tang ciRing kirn tra, giám sat vic thirc hin duông l&, chü tnrcmg 

cua Dang, chinh sach, phap lut cua Nba nuac ye ho trg va phat trien doanh 

nghip, phát trin thj tnrông, xây di.rng và baa v thixang hiu san phm, phân 

phi và tiêu ding hang Vit Nam... Di mOi, d.y mnh vic dánh giá, ton 

vinh, khen thu&ng các to chrc, doanh nghip, cá nhân i trong nixâc, ngithi 

Vit Nam a nu6c ngoài có thành tjch trong thirc hin Cuc 4n dng. Chñ 
tr9ng báo v quyn lçii cUa ngithi tiêu ding; xi'r l nghiêm minh, kjp thêi các 

dôi tuccng san xuât, kinh doanh, quãng cáo, phân phOi hang giá, hang vi phm 

s& htru trI tue,  hang kern chat h.rcng, hang không bâo dam an toàn... 

6. Tip tic cing c t chirc' và nâng cao chit lucmg hot dng cüa ban 
chi dao  Cuc 4n dng các c.p; ncii có diu kin có th thành 1p ban chi dao 
cp huyn. Ban Chi d?o  Trung hang CuOc  4n dng do Ban BI thu quyt 

djnh thành lap; Truang Ban Chi do là Chü tjch U ban Trung uang Mt trn 
To quôc Vit Nam. Ban chi dao  Cuc vn dng a dja phuong do cap u eüng 
cp ra quy& djnh thãnh lip; tuS'  theo dc dim cüa da phi.rong, truóTlg ban 
chi do có th là phó bI thu cp u hoc thix&ng vi cp u, chü tjch U ban 
M.t trn To quôc Vit Nam. 

7. T chute thuc hin 

Các tinh u, thành u, các ban dãng, ban can sir dâng, dãng doàn, dâng 
u trirc thuc Trung hang, các dáng u' don vj sir nghip Trung uang ti chirc 

quail trit Chi thj nay; chi do xây dirng :.ohi.rcing trinh, k hoch thrc hin 

Cue vn dng; h&ng n.m dánh giá kt qua, djnh k' tin hãnh so kt, tng kt 
viêc thrc hin Chi thj. 

Dãng doàn Quc hi, Ban can sir dãng ChInh phü lânh dao,  chi dao 
hoàn thin và tang ci.rng quàn 1, giám sat vic thi hành chInh sách, pháp 
1u.t có lien quan dn vic thirc hin Chi thj nay. 
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Ban Tuyên giáo Trung lzcrng chU tn, ph& hqp vth Ban can sir dâng B 

Thông tin và Truyên thông chi dao,  dnh hu&ng, hii&ng dan các ôci quan báo 

chi tuyên truyn v Cuc vn dng; phi hcp ài Dãng doàn Mtt trn T 

quc Vit Nam djnh kS'  t chirc diu tra du 1un x hi v vic thc hin 

Cuc vn dng. 

Dáng doàn Mt trn T quc Vit Nam chü •trI, ph& h9p vâi Ban Kinh th 
Trung uang, Ban can s11 dãng B Cong Thucing và các o' quaii có lien quan 

giüp Ban Chi d?o  Trung uang Cuc vn dng theo döi, don dc và djnh k5' 
F F F - 

bao cao Ban Bi thu ket qua thc hiçn Chi th. 

Chi thi nay pM bin dn chi b. 

T/M BAN BI THu 
(Dâ k) 

Vö Van Thirô'ng 
DiNG UY KHOI CCI QUAN 
vA DOANH NGHI1P TINH SAO LUC 

* 

So 18-SL/DUK Thanh Hóa, ngày 03 tháng 6 nám 2021 
Sao Ic:  Chi thi so 03-CT/TW, ngày 19-5-202 1 cüa Ban Bi thir v tang ctr&ng sir 

länh do cüa Bang dôi vó'i Cuc vn dng "Ngtrô'i Vit LIru  tiên dung hang Vi@ 
Nam" trong tmnh hInh mói. 
Ni nhân: 
- Các dãng üy, chi b co s&, 
- Các ct/c UVBCH;UVUBKT dãng Uy Khôi, 
- Can b các ban, doàn the cüa DUK, 
-LuuVP. 
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