
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:          /SCT-QLTM  
V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chương trình Tự 

hào hàng Việt Nam năm 2020  

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 

 

          Kính gửi:  

       - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 - Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện; 

 - Phòng Kinh tế Thành phố; 

 - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 

 -  Văn phòng Sở. 

 

Thực hiện Công văn số 5032/BCT-TTTN ngày 13/7/2020 của Bộ Công 

Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Tự 

hào hàng Việt Nam năm 2020 và Công văn số 2813/VP-KT ngày 14/7/2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Tự 

hào hàng Việt Nam năm 2020. 

 Để hưởng ứng Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020 với mục 

tiêu nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và góp phần lan tỏa mạnh mẽ “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương đề nghị Trung tâm 

Khuyến Công và Xúc tiến thương mại, Phòng Kinh tế và Hạ Tầng các huyện, 

phòng Kinh tế thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh triển khai các hoạt động 

thiết thực, cụ thể: 

1. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Thực hiện treo băng rôn, cổ động Chương trình tại trụ sở; đăng banner, bảng 

led hưởng ứng Chương trình trên trang web của Sở, Trung tâm có liên kết về trang 

web của Chương trình tại địa chỉ http://www.nhandienhangvietnam.vn/. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

- Triển khai tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu hàng Việt 

Nam; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu hàng 

hóa của các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tại địa bàn quản lý đến người 

tiêu dùng; 

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, phân phối tại địa bàn 

thực hiện các hoạt động kích cầu mang tên “Nhận diện hàng Việt Nam-Tự hào 

hàng Việt Nam” thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá; ưu 

tiên kinh doanh, trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các 

địa điểm thuận tiện, hấp dẫn người tiêu dùng; 
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- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và 

phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn treo băng rôn quảng bá, hình ảnh tuyên 

truyền “Tự hào hàng Việt Nam” trên trang Website của đơn vị; 

- Triển khai các hoạt động cổ động, tuyên truyền thông điệp “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Tự hào hàng Việt Nam trên địa bàn; 

tuyên truyền các chính sách khuyến khích, sản xuất tiêu dùng hàng Việt Nam; 

chia sẻ, đăng tải lại nội dung tuyền truyền tại Website chính thức 

http://www.nhandienhangvietnam.vn;   

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

tham gia các hoạt động ý nghĩa của Chương trình thông qua Website chính thức 

http://www.nhandienhangvietnam.vn và Fanpage Tự hào hàng Việt 

(http://www.facebook.com/TuhaohangVietNam.vn) 

Kết quả triển khai thực hiện các đơn vị báo cáo về Sở Công Thương trước 

ngày 30/7/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định. 

Phòng Quản lý Thương mại là đầu mối theo dõi, đôn đốc tình hình thực 

hiện và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý 

Thương mại, số điện thoại: 02053.875497. 

(Công văn số 5032/BCT-TTTN ngày 13/7/2020 của Bộ Công Thương, các 

mẫu băng rôn, sticker/poster gửi kèm) 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện 

Chương trình Tự hào hàng Việt Nam năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Liễu Anh Minh 
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