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BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƢƠNG  

CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƢỜI VIỆT NAM 

ƢU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM" 

     Số: 127/HD-MTTW-BCĐTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Hà Nội, ngày 06  tháng 5  năm 2014 

 

        “Dự thảo” 

HƢỚNG DẪN 

Tổng  kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động  

"Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam"  

theo Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị  

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính 

trị về tổ chức Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chỉ thị 

số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ “về việc tăng cƣờng thực hiện 

Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quy chế làm việc của 

Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động và Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW 

ngày 08/12/2009 của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng về tổ chức thực hiện Cuộc vận động 

"Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam", Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận 

động hƣớng dẫn tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên 

dùng hàng Việt Nam" nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 - Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Ngƣời Việt 

Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" trong 5 năm qua (từ tháng 8/2009 đến nay) gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ và đề ra các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.  

- Đề xuất, kiện nghị với Đảng, Nhà nƣớc, Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận 

động những chủ trƣơng, giải pháp nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong giai 

đoạn mới; kịp thời biểu dƣơng, khen thƣởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 

thực hiện Cuộc vận động ở địa phƣơng, đơn vị.  

- Nội dung tổng kết cần bám sát bốn nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Cuộc 

vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW của Bộ Chính trị và các 

văn bản hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động; trong đó, tập trung 

nêu rõ kết quả đã làm đƣợc cũng nhƣ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và kinh 

nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc tổng kết phải đảm bảo hiệu quả thiết 

thực; tránh hình thức, lãng phí. 
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II. NỘI DUNG TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG  

1. Tình hình triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW 

của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung 

ƣơng Cuộc vận động, của địa phƣơng về thực hiện Cuộc vận động 

- Nêu rõ công tác tham mƣu, phối hợp của Ban Chỉ đạo các cấp với cấp ủy, 

chính quyền trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, nhƣ: tham 

mƣu ban hành văn bản chỉ đạo; tham mƣu thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động; 

tham mƣu với cấp ủy đảng chỉ đạo các ban, các ngành, các đoàn thể tham gia cuộc 

vận động...  

- Nêu rõ công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung trong Thông báo 

Kết luận số 264 –TB/TW và những chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động.  

- Nêu rõ các biện pháp triển khai Cuộc vận động, nhƣ thành lập Ban Chỉ đạo, 

Ban Thƣờng trực Cuộc vận động, phân công trách nhiệm, quy chế làm việc, xây dựng 

kế hoạch triển khai các hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; việc chỉ đạo, hƣớng 

dẫn, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động của cấp uỷ, chính quyền của các bộ, ngành, 

địa phƣơng và các tổ chức chính trị - xã hội và những chuyển biến, đổi mới trong 

công tác chỉ đạo từ sau khi sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động đến nay.   

- Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên 

trong công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động; trong đó nêu rõ nội dung, cách 

thức tiến hành tuyên truyền; giới thiệu và nhân rộng các mô hình cách làm hiệu quả 

trong thực hiện Cuộc vận động… 

2. Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động 

2.1- Kết quả công tác tuyên truyền về Cuộc vận động: Nêu rõ các hoạt động 

tuyên truyền, quảng bá của cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các thành viên ở 

địa phƣơng, đơn vị về các chủ trƣơng, giải pháp đối với nhận thức và hành vi theo 

hƣớng tích cực của ngƣời sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thƣơng hiệu Việt 

nhƣ tổ chức các hoạt động tuyên truyền (trực tiếp và gián tiếp), biên soạn các tài liệu, 

sách, báo… Việc lồng ghép nội dung Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu 

nƣớc ở bộ, ngành, địa phƣơng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

  2.2- Kết quả về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh 

nghiệp trong thực hiện Cuộc vận động gắn với Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 

của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
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- Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc nêu rõ những cơ chế, chính sách đã bổ 

sung, sửa đổi, ban hành trong thời gian qua nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp, nhà sản xuất, tạo môi trƣờng lành mạnh của thị trƣờng nội 

địa để  bảo vệ và tăng sức mua sắm của ngƣời tiêu dùng; Nêu rõ: số lƣợng các văn bản 

đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới để hỗ trợ các doanh nghiệp; các thủ tục hành chính 

đã đƣợc cắt giảm của các cấp có thẩm quyền; công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt 

động quản lý thị trƣờng, hải quan, thuế. Công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng 

nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…  

- Kết quả việc thực hiện ƣu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm công từ nguồn 

ngân sách nhà nƣớc và trong sử dụng vật tƣ, nguyên liệu đầu vào của các doanh 

nghiệp (cần nêu rõ số lƣợng dự án, công trình, tổng số tiền, số cơ quan, doanh nghiệp 

tham gia thực hiện). 

  - Đối với các doanh nghiệp, nhà sản xuất, dịch vụ: Đã có những đổi mới gì 

trong các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để mở rộng thị 

trƣờng, xây dựng thƣơng hiệu, đƣa hàng hóa đến với ngƣời tiêu dùng.v.v… 

- Kết quả thiết lập các kênh phân phối, đƣa hàng Việt đến ngƣời tiêu dùng trên 

cơ sở rút kinh nghiệm việc tổ chức các hội chợ, các đợt bán hàng khuyến mại, các đợt 

đƣa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu dân cƣ tập trung, khu công 

nghiệp… (cần nêu rõ số liệu cụ thể của kết quả). 

- Kết quả của các giải pháp khác.  

2.3- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp giữa chính 

quyền với Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong quá trình triển khai Cuộc vận động 

- Về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong thực hiện Cuộc vận động; sự 

gƣơng mẫu của ngƣời đứng đầu các cơ quan, tổ chức,  đơn vị,  của cán bộ, đảng viên, 

hội viên, đoàn viên tham gia hƣởng ứng Cuộc vận động và ƣu tiên dùng hàng Việt Nam. 

- Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nƣớc với Ban 

Chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai Cuộc vận động. 

2.4- Kết quả về nhận thức và hành động của người tiêu dùng 

Đánh giá kết quả chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi theo hƣớng tích 

cực của ngƣời tiêu dùng trong việc ƣu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt trong 5 năm 

qua và vận động ngƣời thân, bạn bè trong ƣu tiên dùng hàng (nếu có điều tra, khảo 

sát cần nêu rõ tỷ lệ ngƣời tiêu dùng ở địa phƣơng tham gia hƣởng ứng Cuộc vận 

động). 

 (Kèm theo các Phụ lục I, II, III) 
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3. Đánh giá tổng quát kết quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động 

3.1- Những ưu điểm và những hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động.  

3.2- Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế.  

3.3- Bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Cuộc vận động.  

4. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 

trong thời gian tiếp theo  

- Căn cứ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của các địa phƣơng và của cả nƣớc để 

xác định phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trên cơ sở bảo đảm 

thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp định hƣớng theo Kết luận của Thông báo 264 –

TB/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24-CT/TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

Cần nêu rõ nội dung đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng, Chính phủ, các bộ, ngành, Mặt trận và các đoàn thể  chính trị - xã hội ở Trung 

ƣơng và Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động.  

III. PHƢƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH 

1- Phƣơng thức tiến hành  

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và 

Ban Chỉ đạo của các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ƣơng tổ chức 

hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW của Bộ Chính 

trị về tổ chức Cuộc vận động "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam" ở cấp 

mình và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động. 

-  Các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ƣơng (chƣa lập Ban 

chỉ đạo Cuộc vận động hay Ban Chỉ đạo chƣơng trình hành động) xây dựng báo cáo 

tổng kết Cuộc vận động gửi về Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động.  

- Đối với các địa phƣơng đã thành lập Ban chỉ đạo ở cấp huyện (huyện, thị xã, 

quận, thành phố) và ở cấp xã (xã, phƣờng, thị trấn) đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng hƣớng dẫn cụ thể việc tổ chức hội nghị tổng kết 

Cuộc vận động ở cấp huyện và cấp xã.  

2. Về thi đua, khen thƣởng  

2.1 - Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần có hình thức khen thƣởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức tôn 

vinh các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ và doanh nghiệp thƣơng hiệu Việt.  
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2.2- Số lượng các tập thể, cá nhân đề nghị Trung ương khen thưởng  

- Về tập thể: Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các bộ, ban, ngành, Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ƣơng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

đề nghị khen thƣởng 1 tập thể (riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mỗi địa 

phƣơng 3 tập thể) để Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động xem xét, lựa chọn. 

- Về cá nhân: Dự kiến Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động sẽ lựa chọn biểu 

dƣơng, khen thƣởng 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động. 

Các tập thể, cá nhân đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động khen 

thƣởng phải có báo cáo thành tích và phải có xác nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 

tỉnh, thành phố, các bộ, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể. (Cơ cấu, thành phần tập thể, 

cá nhân đề nghị khen thƣởng theo phụ lục IV).  

- Ban Chỉ đạo Trung ƣơng sẽ có hƣớng dẫn về tiêu chí và các hình thức khen 

thƣởng của Trung ƣơng đối với tập thể và cá nhân thực hiện xuất sắc Cuộc vận động (có 

văn bản ban hành hƣớng dẫn riêng). 

 3- Thời gian tiến hành  

- Thời gian hoàn thành việc tổ chức hội nghị tổng kết của các bộ, ngành, đoàn 

thể ở Trung ƣơng và các tỉnh, thành phố, gửi báo cáo kết quả tổng kết và hồ sơ đề 

nghị khen thƣởng về Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động: Trƣớc ngày 10/7/2014 

về Ban Thƣờng trực Cuộc vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

số 46 – Tràng Thi – Hà Nội. Đồng thời gửi qua Email: nguyenvanve61@yahoo. 

com.vn và tuananhmttq@gmail.com . 

* Dự kiến Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động tổ chức hội nghị tổng kết 

kết vào cuối tháng 7 năm 2014. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động và Ban Chỉ đạo chƣơng trình hành động của  

các bộ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ƣơng, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tổ chức tổng kết Cuộc vận động đảm bảo yêu 

cầu, nội dung và tiến độ thời gian nêu trong Hƣớng dẫn này. 

2. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc vận động và Ban 

Thƣờng trực Cuộc vận động chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết 

Cuộc vận động ở các bộ, ngành, địa phƣơng theo nhiệm vụ đã đƣợc phân công. 

mailto:nguyenvanve61@yahoo.%20com.vn
mailto:nguyenvanve61@yahoo.%20com.vn
mailto:tuananhmttq@gmail.com
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  Giao cho Ban Thƣờng trực Cuộc vận động giúp Ban Chỉ đạo Trung ƣơng Cuộc 

vận động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả tổng kết 5 năm triển 

khai Cuộc vận động; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết ở Trung ƣơng. 

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vƣớng mắc, khó khăn, đề 

nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và Ban Chỉ 

đạo chƣơng trình hành động của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ƣơng kịp thời báo 

cáo về Ban Chỉ đạo Trung ƣơng và Ban Thƣờng trực Cuộc vận động (qua Ban Tuyên 

giáo Uỷ ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam - Địa chỉ: số 46, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội –Tel: 043.9287.401; FAX: 043.928.9210; Email:tuananhmttq@gmail.com). 

  Nơi nhận:                                                               
 - Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ TƢ Đảng;                                                 
- Chủ tịch Nƣớc;                                      (để b/c) 
- Chủ tịch Quốc Hội; 
- Thủ tƣớng Chính phủ; 
- Ban Tuyên giáo TƢ, Ban Dân vận TƢ;  
- Văn phòng TƢ, Văn phòng Chính phủ,  
Văn phòng Chủ tịch nƣớc, Văn phòng Quốc hội; 
- Thành viên BCĐ TƢ CVĐ; 
- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TƢ,  
   Đảng uỷ Khối các cơ quan TƢ,  
   Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TƢ; 
- Ban Thƣờng trực UBTƢ MTTQ VN;   
- Ban Thƣờng trực CVĐ; 
- Ban thƣờng vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ; uỷ ban nhân dân; 
   Ban TT UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ; 
- BCĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ;    
- Các ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lƣu VT.      

 TM. BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƢƠNG CVĐ 

PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Vũ Trọng Kim 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thƣ ký  

Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam    
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