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KẾ HOẠCH 

Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của 

Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6122/UBND-KT5 ngày 

23/7/2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 23/7/2021 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.  

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai  

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban chỉ 

đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 03-

CT/TW ngày 23/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. 

- Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, 

đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân liên quan trong giai đoạn từ năm 2021-2025. 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 

Sở, đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân liên quan về ưu tiên sử dụng hàng Việt 

Nam, từng bước có thói quen sử dụng hàng hóa Việt Nam, hàng hóa sản xuất trong 

tỉnh. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thuộc Sở, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Yêu cầu 

- Tạo sự chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ của cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động của Sở, đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng hàng Việt Nam. 

- Đề ra được những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, phù hợp với 

chức năng nhiệm vụ của Sở; đưa ra được những giải pháp cụ thể trong các năm giai 

từ đoạn 2021-2025; Phân công rõ ràng nhiệm vụ các phòng chuyên môn, đơn vị  
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thuộc Sở. 

- Kế hoạch được triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong Sở, đơn vị trực thuộc; coi đây nhiệm vụ chính trị quan trọng cần ưu 

tiên tập trung thực hiện. 

II. GIẢI PHÁP, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

 - Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công 

chức và người lao động, đơn vị thuộc Sở.  

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong việc 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

 2. Nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền 

  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng văn bản, trên cổng thông tin 

của Sở; vận động, khuyến khích để người tiêu dùng là các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của Sở, đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân có liên quan 

sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao. 

 3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp 

 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp nhận, hướng 

dẫn và giải quyết 100% hồ sơ qua phần mềm một cửa đối với toàn bộ các thủ tục 

hành chính tiếp nhận tại Trung Tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; tăng cường 

các thủ tục nhận cấp độ 3, 4 theo quy định. 

- Thực hiện tốt công tác công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây 

dựng và định kỳ công bố giá vật liệu Xây dựng; chỉ số giá xây dựng trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, thẩm tra và cấp phép xây dựng, đặc biệt 

là các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam để các tổ chức, cá nhân sớm 

đưa dự án vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm.  

- Nghiên cứu các khu đất quy hoạch; phối hợp với các đơn vị giới thiệu địa 

điểm cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

- Nghiên cứu, hướng dẫn các cơ chế chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh hàng Việt Nam chất lượng cao. 

 - Phối hợp với các đơn vị trong công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, 

doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam; phối hợp cùng các cơ quan, 

đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến các mặt hàng Việt Nam. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng: 

- Thực hiện công tác công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 

và định kỳ công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn, đảm bảo 

phù hợp với thị trường. Thường xuyên cập nhật các vật liệu, mặt hàng Việt Nam có 

chất lượng vào công bố giá để cho các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng trong công 

tác thẩm định và thi công. 

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư xây 

dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt Nam; Hướng dẫn áp 

dụng, sử dụng tối đa các vật liệu, thiết bị có nguồn gốc Việt Nam vào công trình 

trong quá trình thẩm định. 

- Nghiên cứu, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tạo thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam. 

- Hàng năm đề xuất điều chỉnh Kế hoạch để đảm bảo phù hợp với thực tế và 

pháp luật hiện hành; Báo cáo kết quả thực hiện của Sở về Ban chỉ đạo theo yêu cầu. 

2. Phòng Quản lý Nhà, Phát triển đô thị &HTKT: 

 Thực hiện tốt công tác thẩm định, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư xây dựng 

phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt Nam; hướng dẫn áp dụng, sử 

dụng tối đa các vật liệu, thiết bị có nguồn gốc Việt Nam vào công trình trong quá 

trình thẩm định. 

3. Phòng quy hoạch kiến trúc:  

- Nghiên cứu các khu đất quy hoạch cho doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp các 

đơn vị liên quan trong việc tham mưu giới thiệu địa điểm xây dựng các dự án sản 

xuất, kinh doanh hàng Việt Nam.  

- Thường xuyên đăng tải, cập nhập thông tin quy hoạch trên trang điện tử của 

Sở, UBND tỉnh. 

- Nghiên cứu tối ưu thời gian, quy trình thủ tục cung cấp địa điểm và thông tin 

quy hoạch khu đất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa có xuất sứ Việt. 

4. Phòng Quản lý xây dựng:  

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, đặc biệt là đối với các 

dự án đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa Việt Nam; 

hướng dẫn áp dụng, sử dụng tối đa các vật liệu, thiết bị có nguồn gốc Việt Nam vào 

công trình trong quá trình thẩm định. 

- Nghiên cứu rút ngắn quy trình thủ tục công tác cấp phép xây dựng, đặc biệt là 

đối với các dự án đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa 

Việt Nam. 

5. Văn phòng Sở: 
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- Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 

11/5/2021 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” và  Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam" trong tình hình mới đến các cán bộ, công chức, viên chức trong Sở, đơn vị 

trực thuộc (định kỳ hàng năm). 

- Nghiên cứu, đề xuất sử dụng sản phẩm Việt Nam trong mua sắm chi thường 

xuyên của Sở Xây dựng. 

- Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và 

các cuộc triển lãm hội trợ hàng Việt Nam chất lượng cao trên địa bàn khi có yêu cầu. 

6. Chi Cục giám định chất lượng xây dựng Vĩnh Phúc: 

- Thực hiện tốt công tác thẩm định, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử 

dụng, đặc biệt là đối với các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa 

Việt Nam. 

- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền kế hoạch đến người lao động của Trung 

tâm Giám định chất lượng xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Nghiên cứu, sử dụng sản phẩm Việt Nam trong mua sắm chi thường xuyên 

của đơn vị. 

7. Thanh tra Sở và Viện Quy hoạch xây dựng: 

- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch đến công chức, viên chức và 

người lao động của đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Nghiên cứu, sử dụng sản phẩm Việt Nam trong mua sắm chi thường xuyên 

của đơn vị. 

8. Tổ chức, cá nhân liên quan lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh:  

Khuyến khích, kêu gọi các đơn vị sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có nguồn 

gốc Việt Nam trong các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, có khó khăn vướng mắc kịp thời gửi về Phòng Kinh tế và Vật liệu Xây 

dựng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở ./. 
 

 

Nơi nhận:                                                         
- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Lưu: VT, KTVLXD (10b). 

      (đăng Website Sở) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Ngọc 
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