
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SNN-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 
V/v tiếp tục tuyên truyền thực hiện 

hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

 

  

 Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Văn bản số 1503/BCĐ-CVĐ ngày 22/8/2022 của Ban chỉ đạo cuộc 

vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lạng Sơn về tiếp 

tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, đơn vị trực 

thuộc tiếp tục thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động CBCNVC và người 

lao động tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Gắn Cuộc vận động với Chương trình hành động và 

các phong trào thi đua trong toàn ngành nông nghiệp. 

2. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ, hỗ trợ 

người tiêu dùng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị 

trường, liên kết đầu tư; đẩy mạnh giới thiệu, triển lãm sản phẩm nông sản, sản 

phẩm OCOP của địa phương, đưa lên sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy 

tiêu thụ nông sản của tỉnh. 

3. Khi mua sắm tài sản công nên lựa chọn ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất 

trong nước; tuyên truyền đến các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trước 

khi thực hiện các dự án, công trình ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật 

liệu trong nước để sản xuất kinh doanh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, đơn vị trực 

thuộc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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