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nhgiri: Các äng üy tryc thuÙc Dång ùy Khôi

Thrc hiÇn Huóng dân só 49-HD/BTGTW ngày 20/4/2022 cça Ban Tuyên
giáo Trung uong vê ây

m¡nh tuyên truyên, tri¿n khai thåc hiÇn Chi thË sÑ 03-

CTITW ngày 19/5/2021 cça Ban Bi thu vê tng cuong su lânh ¡o cça âng oi
yoi Cuoc v-n Ùng "Nguoi ViÇt Nam uu tiên dùng hàng Vit Nam" trong tinh hình
moi. Ban Tuyên giáo Dång üy Khôi Á nghË các £ng úy trye thuÙc ång üy Khôi

dieh khai thuc hiÇn các nÙi dung sau:
1. Cáp üy các câp t-p trung trien khai tuyên truyÁn nÙi dung Huóng dân sÑ
49-HD/BTGTW ¿n cán bÙ, £ng viên trong các ca quan Trung uong. Trong dó,
nhán manh các chç truong, uong

lôi cça ång,

chính sách, pháp lu-t cça Nhà

nuoc ve CuÙc v-n Ùng "Nguoi Vit Nam uu tiên dùng hàng ViÇt Nam", nhât là

các quan diêm nêu trong NghË quyêt D¡i hÙi XII cça ång,

Chi thË só 03-CT/TW

cúa Ban Bí thu, Chi thË só 28/CT-TTg cia Tho turóng Chinh phi, Két lu-n só 107KLTW ngày 10/4/2015 cça Ban Bí thu vë ti¿p tåc tng

Dång dôi

vÛi viÇc

cuòng su länh d¡o cça

thrc hiÇn CuÙc v-n Ùng trong tinh hinh mói,

nh-n thúe, ý thúc, vai trò và trách nhiÇm cça cán bÙ, ång

të ó

nâng

cao

viên trong thrc hiÇn

Cuoc van Ùng, góp phân thrc hiÇn thng loi chù truong, giäi pháp kich câau, phát
triên thË truong nÙi dija, dua nên kinh tê ViÇt Nam vurgt qua nhïïng khó khn,

thrc, phuc hôi

và

thách

XIII
phát triên, góp phân thuc hiÇn th¯ng loi Nghi quyét Dai hÙi

cua Dàng.
2.

Câp ùy các câp phôi hop

quan, don

vÛi ban cán sir dáng, dang doàn, lnh

vË trong triên khai thuc hiÇn Chi thË sÑ

các

co

Chi
03-CT/TW cça Ban Bí thu,

viÇc hÍc t-p, quán tr+Çt, tuyen
co quan, don
hÙi XIII cça Dång, NghË quyét dai hÙi ång bÙ

thË sô 28/CT-TTg cça Thç tuóng Chính phoù g¯n
truyên NghË quyêt ¡i

d¡o

vÛi

2

vË và xây dung, triên khai các chuomg trinh, kê hoch,

hoi, thuc hiÇn nhiÇm vå chính tr/

dê án phát triên kinh te -xä

ê ra.

3. Các câp ùy tng curong công tác chi ¡o

các co quan báo chí, trang tin, bän

tin nÙi bÙ thuòng xuyên phó biên, giáo dpc, tuyên truyèên nâng cao nh-n théc vÁ

thurc hiÇn CuÙc v-n Ùng "Nguòi ViÇt Nam uu tiên dùng hàng ViÇt Nam" trong
cán bÙ, àng

mô

viên và Nhân dân. Trong ó,

chú trong tuyên truyên nhân rÙng các

hinh, dien hinh tiêu biêu trong thyuc hiÇn CuÙc v-n Ùng.
4. Thuc hien nghiêm túc chÃ Ù báo cáo, trao ôi thông

tin tinh hinh dur

và kêt quá các ho¡t Ùng tuyên truyên vói Ban Tuyên giáo ång

lu-n

üy KhÑi, nh¥t là

doi vÛi

nhng bât câp trong quá trinh triên khai thurc hiÇn các chç truong, duong
loi cça Dång, chính sách, pháp lu-t cça Nhà nuóc vÁ trièn khai thåc hiÇn CuÙc v-n
dÙng; dâu tranh, phan bác các thông tin sai sr th-t, quan iÃm

sai trái, thù dËch

xuyên tac chông phá chç truong, duong loi cça Däng, chính sách, pháp lu-t cça

Nhà muóc v thue hiÇn CuÙc vân Ùng, gây c£n trÝ phát triên kinh té - xã hÙi, änh

huong tiêu cue dên quyên loi chinh áng cùa ngröi dân và doanh nghiÇp ViÇt Nam.
Ban

Tuyên giáo ång

üy Khôi

trân trong ê

nghË

các

àng ùy truc thuÙc

nghiêm túc triên khai thåe hiÇn. Ban Tuyên giáo gii kèm HuÛng d§n sÑ 49HD/BTGTW ngày 20/4/2022 cùa Ban Tuyên giáo Trung uong./.
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