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BÁO CÁO 

Tình hình kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt nam” 6 tháng đầu năm 2018 

 

Thực hiện Công văn số 662/SCT-QLTM ngày 05/6/2018 của Sở Công 

Thương về việc đề nghị báo cáo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” 6 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở tình hình triển khai và kết quả thực hiện, 

UBND huyện Kỳ Anh báo cáo như sau: 

1. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện: 

Tính đến tháng 12/2017, trên địa bàn huyện có hơn 2500 doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề truyền thống sản xuất kinh doanh đang hoạt 

động (Số liệu đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện do Phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện Kỳ Anh cung cấp). Hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác 

xã chủ yếu là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể nên các sản 

phẩm chủ yếu phục vụ trong địa bàn huyện và trong địa bàn tỉnh (nhưng số lượng 

không đáng kể). Các ngành nghề sản xuất kinh doanh tập trung vào 4 nhóm chính: 

xây dựng và vật liệu xây dựng, cơ khí và chế tạo kim loại, sản xuất và chế biến 

nông, lâm, thủy hải sản, kinh doanh hàng tạp hóa. Các cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn chưa nhận thức được đầy đủ vai trò của chiến lược quảng bá sản phẩm, chưa 

định vị được thương hiệu của mình, dẫn đến chưa hình thành được sự tin tưởng và 

chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Người tiêu dùng đa phần mua sắm theo 

lối tư duy rẻ, tiện, mà ít quan tâm đến vấn đề thương hiệu hay nguồn gốc, xuất xứ 

của sản phẩm. 

Hơn nữa, thời điểm 06 tháng đầu năm là thời điểm nhạy cảm đối với thị 

trường hàng tiêu dùng, do tập trung nhiều ngày lễ lớn của dân tộc như: Tết nguyên 

đán, Rằm tháng Giêng, 30/4, 1/5… Đây là thời điểm tiêu thụ một lượng hàng hóa 

lớn trong năm, và cũng là thời điểm dễ dàng xuất hiện lượng lớn hàng giả, hàng 

nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh 

hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng . 

Trước tình hình thực tế tại địa phương và để thực hiện tốt Công văn số 

6561/UBND-KT ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục, tăng cường 

triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người 

Việt Nam ưu tiên dùnghàng Việt Nam” đi vào sâu trong nhận thức và đời sống của 

người dân, UBND huyện Kỳ Anh đã ban hành nhiều các văn bản, triển khai các 

hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụ 

thể như sau: 



- Ban hành kế hoạch 1259/KH-UBND ngày 29/12/2017 Kế hoạch kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, bình ổn giá; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 nhằm chủ động 

phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 

của người dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh chân chính, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong 

nước phát triển; 

- Ban hành và triển khai Thông báo số 47/TB-UBND ngày 16/1/2018 Thông 

báo Kế hoạch làm việc và kiểm tra thực tế các chợ trên địa bàn huyện về kết quả  

thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác, kinh doanh chợ sau chuyển đổi, yêu cầu 

Ban Quản lý chợ, Hợp tác xã quản lý chợ vận động các hộ tiểu thương chấp hành 

đúng quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kinh doanh các mặt hàng có 

nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam tạo điều kiện tham gia bình ổn giá;  

- Ban hành công văn số 191/UBND-KT&HT ngày 08/03/2018 về việc tổ 

chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018, tăng cường công tác vệ 

sinh ATTP, QLTT chấn chỉnh buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn huyện, 

phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của cơ quan 

quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, xã hội, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 

mọi người dân tham gia nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi 

ích chân chính của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước; chấn chỉnh và giải 

quyết triệt để tình trạng buôn bán hàng rong sai quy định, họp chợ tự phát, lấn 

chiếm vỉa hè, lòng lề đường…bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và trật tự an toàn 

giao thông; 

- Ngày 29/11/2017, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành công văn số 

1165/UBND-KT&HT gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm tiêu biểu cho 7 cơ sở, hợp tác xã, tập thể trên 

địa bàn huyện nhằm mục đích đưa các sản phẩm địa phương vừa được bảo hộ, vừa 

tạo uy tín trong thị trường, đồng thời để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

nhận thức đầy đủ việc đảm bảo chất lượng hàng hóa là trách nhiệm xã hội, là văn 

hóa, là đạo đức kinh doanh, góp phần thúc đẩy thương hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao; 

- Các phòng ban chuyên môn cấp huyện phối hợp với Đài Truyền thanh 

Truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền đến người dân tầm 

quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

thay đổi nhận thức và tư duy trong việc tiêu dùng hàng hóa nội địa, đồng thời giúp 

các doanh nghiệp ý thức được hơn đến vai trò của mình trong hệ thống tiêu dùng 

trong nước; 

- Hỗ trợ, chuẩn bị cho các cơ sở kinh doanh tham gia hội chợ hàng sản xuất 

trong tỉnh, tham gia bình chọn Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm 

nâng cao vị thế của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, quảng bá rộng rãi đến người 

tiêu dùng các mặt hàng tiêu biểu của địa phương. 



2. Những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực thi: 

- Hạn chế đầu tiên trong quá trình thực thi là người dân trên địa bàn nói 

chung và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng chưa nhận thức 

đầy đủ được vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc bảo hộ và phát triển thị 

trường trong nước. Trong khi đó hầu hết các mặt hàng được sản xuất tại địa 

phương từ chất lượng, mẫu mã, đến công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm chưa 

thực sự hiệu quả dẫn đến chưa thu hút được khách hàng; 

- Các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là cơ sở kinh doanh về thực phẩm chưa 

nhận thức được vai trò của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một số cơ sở 

kinh doanh nhỏ lẻ chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đủ điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm…; những hạn chế này khiến sản phẩm của địa phương 

khó xâm nhập thị trường; 

- Hiện nay hàng nhập lậu vào Việt Nam giá rẻ, mẫu mã phong phú là một 

thách thức lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất chân chính trong nước. Nguyên 

nhân là do một số nước có nền sản xuất khá phát triển, năng lực cạnh tranh khá cao 

như Thái Lan, Trung Quốc…trong khi nhân lực cho hoạt động lĩnh vực Công 

Thương ở huyện và xã còn thiếu khiến cho việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

chống buôn lậu trở nên hạn chế, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chưa 

được thường xuyên, liên tục. Ngoài ra còn có thách thức từ việc cắt giảm thuế theo 

cam kết của Cộng đồng kinh tế ASEAN, nên hàng Việt Nam khả năng cạnh tranh 

hạn chế hơn so với hàng hóa của các nước trong khu vực, cho nên việc vận động 

mua sắm hàng Việt sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn; 

- Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các 

quy định, hướng dẫn của Trung ương, một số văn bản của Bộ Công thương còn 

thiếu đồng bộ, chậm ban hành, hoặc đã ban hành nhưng không phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. 

3. Nhiệm vụ trong thời gian tới: 

- Tiếp tục triển khai Công văn số 6561/UBND-KT ngày 20/10/2017 của 

UBND tỉnh về việc tiếp tục, tăng cường triển khai Phát triển thị trường trong nước 

gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Công văn 

số 3227/UBND-KT ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước hoạt động trong lĩnh vực Công 

Thương về cả số lượng và chất lượng, đặc biệt là tuyến huyện, xã; 

- Thông tin đến người dân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tầm 

quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 

việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hợp quy, 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, những việc cần làm để bảo vệ lợi ích của bản 

thân, xã hội và đất nước. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 



- Đề xuất Sở Công Thương cần mở thêm các lớp tập huấn, các hội nghị về 

quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp nhằm thay đổi nhận thức, tư duy kinh 

doanhcủa các các cơ sở sản xuất kinh doanh Việt Nam về kỹ năng quản lý doanh 

nghiệp, đưa ra các đề xuất ứng phó khó khăn trong tình hình mới; ban hành các 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề, đặc biệt là các làng 

nghề truyền thống; lồng ghép các chương trình, dự án giáo dục nhằm đào tạo 

nguồn nhân lực sẵn có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu về lao động cho các doanh 

nghiệp, nâng cao trình độ nhận thức, tạo sự phát triển bền vững cho huyện Kỳ Anh 

nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung; có chính sách hỗ trợ các cơ sở kinh doanh đổi 

mới dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm, 

giúp các cơ sở kinh doanh tăng cường năng lực cạnh tranh, quảng bá sản phẩm mở 

rộng thị trường; 

- Đề nghị Sở Công Thương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sắp xếp, củng cố 

và bổ sung nguồn nhân lực hoạt động lĩnh vực Công Thương ở cấp huyện và cấp 

xã; 

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cần phối hợp UBND huyện trong việc 

hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nền sản xuất trong nước; giúp các doanh nghiệp định 

vị được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh về tình hình kết quả triển 

khai thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” 06 tháng đầu 

năm 2018 gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Sở Công Thương Hà Tĩnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP.UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT.  

Gửi VB giấy và VB điện tử./. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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