
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

                                     Số:              /SGDĐT-VP 

V/v thực hiện Cuộc vận động “Người  

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

trong tình hình mới 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Hà Tĩnh , ngày         tháng 11  năm 2021 

                        Kính gửi:   

                   - Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;  

                  - Các đơn vị trực thuộc; 

                   - Các đơn vị thực hiện chương trình GDTX cấp THPT. 
      

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025, Văn bản số 6136/UBND-

TH3 ngày 17/9/2021 và Văn bản số 7470/UBND-TH3 ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các 

đơn vị  thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phổ biến Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận 

động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới đến cán 

bộ, giáo viên, người lao động và học sinh (có văn bản đính kèm). 
 

2. Lồng ghép nội dung hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” vào các hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người 

lao động và học sinh nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận 

động; phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn thực phẩm, 

lựa chọn, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, trong tỉnh, nhất là sản 

phẩm có thế mạnh của địa phương. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Nhung Quyên 
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