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Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 15/4/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội 

Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nông dân về các nhóm nhiệm 

vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 

31/7/2009 của Bộ Chính trị, nhất là sau khi có Kết luận 107-KL/TW, ngày 

10/4/2015 của Ban Bí thư, 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”, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước 

trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm 

thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 

2. Thông tin, tuyên truyền về những cơ chế, chính sách của Nhà nước góp 

phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, triển 

khai thực hiện của Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương có sức lan tỏa 

trong cộng đồng. Những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong những năm qua. 

3. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh ưu tiên sử dụng vật tư nông nghiệp, các nguyên liệu nội địa trong nước để 

sản xuất, kinh doanh; đồng thời đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, 

hạ giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; nâng cao nhận thức 

về vai trò, trách nhiệm của mình đối với hàng hóa nông sản, kiên quyết không sử 

dụng chất cấm trong chế biến, bảo quản và trong sản xuất, chăn nuôi. Tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HNDTW ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ 

Trung ương Hội về “Tăng cường tuyên truyền vận động nông dân sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn”… Tổ chức cho hội viên, nông 

dân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn 

thực phẩm và vệ sinh môi trường.  

4. Gắn việc thực hiện Cuộc vận động này với việc thực hiện Phong trào 

nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lồng ghép nội dung với Cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các 

phong trào yêu nước ở các địa phương.  



5. Nắm bắt, phản ánh kịp thời dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân 

trong quá trình thực hiện Cuộc vận động. Đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, 

hàng kém chất lượng; phê phán các biểu hiện tâm lý sính hàng ngoại. Phát huy 

vai trò giám sát của các cấp Hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, tăng 

cường giám sát, phát hiện, tố giác hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất 

lượng.  

7. Tuyên truyền những cách làm hay, các điển hình tiên tiến của cán bộ, hội 

viên, nông dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thực hiện Cuộc vận động 

trên Trang thông tin của Hội, Bản tin nông dân và các phương tiện thông tin đại 

chúng.  

8. Các cấp Hội thực hiện tốt mua sắm hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua 

sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; cán bộ, hội viên nông dân 

gương mẫu thực hiện mua sắm, tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. 

9. Các huyện, thị, thành Hội phối hợp triển khai chương trình “Mỗi xã mỗi 

sản phẩm”, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu nông sản cho nông dân 

gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông 

qua các Hội chợ, gian hàng nông sản… giúp nông dân quảng bá sản phẩm. 

  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị, 

thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực Hội ND tỉnh; 

- Các Ban, VP, Trung tâm; 

- Lưu VP, Ban KT-XH.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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