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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025
Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh
Phú Yên về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn
với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn
tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025;
Theo Công văn số 486/STTTT-TTBCXB, ngày 21/5/2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc tuyên truyền thực hiện Đề án phát triển thị trường trong
nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025,
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 -2025 (sau đây
gọi tắt là Cuộc vận động) như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động trong các đơn vị trường
học, có sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của đội
ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động (CBGVNLĐ) và học sinh – sinh viên
(HSSV) ngành Giáo dục, góp phần nâng cao lượng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ thương hiệu Việt.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và học sinh, học viên của toàn ngành về chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động để khuyến khích, định
hướng tiêu dùng, ưu tiên mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng
nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức lồng ghép cùng với các hoạt động của trường học các cấp,
đồng thời gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên; đào tạo ra thế hệ trẻ
có kiến thức, kỹ năng, biết phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia sản
xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thực tế.
3. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh,
học viên trong ngành và gia đình thay đổi nhận thức và hành vi trong tiêu dùng
hàng hóa Việt Nam theo hướng người tiêu dùng ưu tiên sử dụng các loại hàng
hóa, sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam làm ra, coi đó là biểu thị lòng yêu
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nước, tự hào, tự tôn dân tộc Việt Nam; vận động, thuyết phục xóa bỏ tâm lý sính
dùng hàng ngoại.
4. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh,
học viên nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa khi mua sắm hàng hóa; tham
gia phát hiện tố giác hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm,… làm ảnh
hưởng sức khỏe người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hàng hóa sản xuất trong
nước có chất lượng để chính quyền xem xét xử lý, góp phần bảo vệ hàng Việt
Nam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các đơn vị chủ động tuyên truyền, phối hợp cùng với chính quyền kịp
thời phát hiện, biểu dương khen thưởng “Người tốt việc tốt” các tập thể, cá nhân
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên trong ngành,
có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động.
2. Giao Văn phòng Sở chủ trì tổ chức công tác tuyên truyền hằng năm; Tổ
chức các Hội thi (nếu có kinh phí); Thường xuyên đăng tin, bài trên Website,
trên các Bản tin, Tập san của Sở Giáo dục và Đào tạo về giải pháp nâng cao hiệu
quả của công tác tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.
3. Các đơn vị, trường học khi có nhu cầu sử dụng hàng hóa phục vụ cho
các hoạt động của cơ quan, trường học cần ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
4. Các đơn vị báo cáo quý 6 tháng và báo cáo năm công tác ưu tiên mua
sắm hàng Việt Nam của đơn vị mình cũng như việc phát hiện hàng giả, hàng
nhái, hàng không đảm bảo chất lượng về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để
tổng hợp báo cáo định kỳ.
Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
Nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc có ý kiến đề xuất nhằm giúp cho công tác
tuyên truyền đạt kết quả tốt, cần phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở Giáo dục và
Đào tạo để đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh xem xét, hướng dẫn bổ sung kịp thời.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh PY;
- Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh PY;
- Các phòng GDĐT;
- Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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