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Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành. 

  

 Thực hiện Công văn số 08/CV-BCĐTCVĐ ngày 7/6/2022 của Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Để Cuộc thi được triển khai đạt 

kết quả thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong Ngành 

triển khai một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ của 

Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị được biết, tích 

cực hưởng ứng tham gia. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 03 tuần thi, từ ngày 13/6/2022 đến 

hết ngày 2/7/2022. Tuần thi bắt đầu từ 8h00 ngày thứ Hai (tuần đầu tiên bắt đầu vào 

9h00 ngày 13/6/2022), kết thúc vào 24h00 ngày thứ Bảy hàng tuần. Cuộc thi được tổ 

chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tại địa 

chỉ: http://socongthuong.hatinh.gov.vn/ (Có Kế hoạch và Thể lệ chi tiết Cuộc thi gửi 

kèm). 

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên người 

lao động… hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”, người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh, các 

sản phẩm OCOP theo Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo 

Cuộc vận động tỉnh bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. 

3. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên 

người lao động trong đơn vị tham gia Cuộc thi hàng tuần. Sau khi kết thúc Cuộc thi, 

báo cáo kết quả về Sở Y tế để theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBMTTQ  tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Công thương (để báo cáo); 

- Q.Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Đăng tải trên cổng TTĐT 

Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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