ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thạnh, ngày 21 tháng 4 năm 2022
QUẬN ỦY BÌNH THẠNH
*
Số 14-TT/QU

THÔNG TRI
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
----Hơn 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy,
sự phối hợp của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành,
đoàn thể các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và sự quan tâm, hưởng ứng của các
tầng lớp Nhân dân, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh;
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (viết tắt là
Cuộc vận động) trên địa bàn quận đạt nhiều kết quả khả quan, tạo được sự đồng thuận,
tham gia của Nhân dân, nhận thức và hành vi ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong
mua sắm, tiêu dùng cá nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và
doanh nghiệp có chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, vẫn còn một vài cấp ủy đảng, chính quyền chưa tập trung trong
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; công tác quản lý nhà nước
chưa có giải pháp hữu hiệu về xử lý tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém
chất lượng; việc quản lý các sàn thương mại điện tử chưa chặt chẽ; hình thức
tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
chưa hiệu quả; công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp chưa
kịp thời; một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý thích dùng hàng ngoại...
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Thông tri số 09-TT/TU ngày 26 tháng 01
năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 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 và khắc phục những hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ
Quận ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy cơ sở đảng
Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19
tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26
tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 26 tháng 01
năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 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 và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố,
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quận nhằm tạo chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp,
các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và người dân trong thực hiện
Cuộc vận động.
Nghiên cứu, quán triệt và triển khai trong cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về Cuộc vận động, đưa các
nội dung của Cuộc vận động vào chương trình công tác trọng tâm, thường xuyên
hằng năm, tạo thành phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua
yêu nước của cơ quan, đơn vị; tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm kịp
thời bổ sung, điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót để Cuộc vận động ngày càng có
tác động sâu, rộng tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã đề ra.
2. Ủy ban nhân dân quận
Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ
số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao; khuyến khích
phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,
ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu dùng; khuyến khích các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất trên địa bàn quận ưu tiên sử dụng nguyên liệu và sản phẩm
Việt Nam, không ngừng nâng cao giá trị các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người
tiêu dùng, đặc biệt là tính thẩm mỹ và giá thành phù hợp.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường, đảm bảo hàng hóa
lưu thông theo pháp luật; tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh
chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, các lĩnh vực
khác được pháp luật quy định; có giải pháp bảo vệ người dân tham gia hoạt động
tố giác các cá nhân, tổ chức có biểu hiện sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả,
góp phần cổ vũ, động viên người dân tích cực tham gia Cuộc vận động trong
tình hình mới.
Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và các Ủy ban nhân dân phường đề ra những
giải pháp cụ thể triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ
doanh nghiệp quảng bá thương hiệu; tiếp tục đối thoại với doanh nghiệp, hỗ trợ tạo
điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cụ thể hóa các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động theo
chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.
Quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và cơ chế đảm bảo cho các
hoạt động của Cuộc vận động đạt hiệu quả cao.
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3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận
Thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động quận,
kịp thời tham mưu nội dung trọng tâm cho Ban Chỉ đạo từng năm và củng cố,
kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Hiệp thương phối hợp thống nhất hành động đối với các tổ chức thành viên và
hệ thống Mặt trận cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động
với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực hiện các chương trình định hướng
tiêu dùng hàng Việt Nam cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức các lớp
tập huấn, hội thi, hội thảo, tọa đàm nhằm tìm giải pháp, phương thức thực hiện
Cuộc vận động phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tập hợp các tổ chức,
các giới, các tầng lớp Nhân dân và kiều bào tham gia tuyên truyền, hưởng ứng
Cuộc vận động, góp phần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa
Việt Nam đến người tiêu dùng.
Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
trong công tác đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; vận động
và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi
kinh doanh trái pháp luật, hàng kém chất lượng, góp phần cùng chính quyền
thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong giai đoạn 2021 - 2025.
4. Ban Tuyên giáo Quận ủy
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo các nội dung về
mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức hành động đúng
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức,
người lao động và lực lượng vũ trang nhất là những người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, làm nòng cốt và gương mẫu trong thực hiện tiêu dùng hàng Việt Nam;
định hướng các cơ sở đảng đưa nội dung Cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ,
sinh hoạt chuyên đề của cơ sở đảng và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể nhân dân.
Chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền và định hướng
dư luận xã hội về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động; lồng ghép tuyên truyền nội dung
thực hiện Cuộc vận động với tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước
ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với nêu gương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt
Cuộc vận động; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, chú trọng công tác thông tin
về kết quả tổ chực thực hiện Cuộc vận động, đăng tải các chủ trương, chính sách
bảo vệ quyền, lợi ích người tiêu dùng, sản phẩm hàng hóa trong nước, nhất là các
sản phẩm hàng Việt Nam tiêu biểu.
Phối hợp tổ chức điều tra xã hội học về thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng;
kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về
Cuộc vận động trên địa bàn quận.
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5. Ban Dân vận Quận ủy
Chỉ đạo hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở phối hợp tuyên truyền Cuộc vận động
gắn với các sinh hoạt chính trị của cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong
tình hình mới.
Triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”;
phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội Doanh nghiệp quận tổ chức Hội nghị tuyên dương
doanh nghiệp “Kinh doanh giỏi - Vận động khéo”; phát hiện và giới thiệu các
cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, vận động
Nhân dân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Cuộc vận động.
6. Các đoàn thể chính trị - xã hội quận
Nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19
tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26
tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 26 tháng 01
năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tri này
theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị; củng cố, bố trí cán bộ làm công tác
liên quan đến Cuộc vận động.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động Cuộc vận
động trên địa bàn quận; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa
các loại hình hoạt động phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị.
7. Hội Doanh nghiệp quận
Thực hiện vai trò tiếp nhận yêu cầu trợ giúp của các doanh nghiệp trên
địa bàn quận để phối hợp với chính quyền tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp
giải quyết các khó khăn, vướng mắc về các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính,
tư vấn pháp luật, thuế…; phối hợp tổ chức hội nghị gặp gỡ lãnh đạo quận với các
doanh nghiệp trên địa bàn quận qua đó để doanh nghiệp tiếp cận các chủ trương,
chính sách ưu đãi mới để đầu tư sản xuất kinh doanh.
Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn quận tham gia các
hội chợ triển lãm do Thành phố, quận tổ chức; phối hợp thực hiện chương trình
tham quan dây chuyền sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao của các doanh nghiệp là
thành viên của Hội; giới thiệu các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa cho
các phiên chợ bình ổn giá; “Siêu thị 0 đồng”, phiên chợ “Chia sẻ yêu thương”…;
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tổ chức các chương trình hoạt động Hội khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn
đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng, xây dựng và bảo vệ
thương hiệu sản phẩm.
Thông tri này phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy,
- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố,
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố,
- Ban Thường vụ Quận ủy,
- Ủy ban nhân dân quận,
- Thành viên Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận,
- Văn phòng Quận ủy,
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Thành viên Tổ giúp việc quận,
- Các cơ sở đảng,
- Lưu Văn phòng Quận ủy,
Ban Chỉ đạo quận.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Người ký: Triệu Lê Khánh
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vn
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