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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Thực hiện Văn bản số 10108/BCT-XTTM ngày 29/12/2020 của Bộ Công 

Thương về triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày Thương 

hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021; 

Thực hiện Văn bản số 17/UBND-CN ngày 06/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu 

Việt Nam năm 2021. 

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng 

ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm xây dựng những thương hiệu hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn chất 

lượng cao, đồng thời tôn vinh, quảng bá thương hiệu Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

Tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu Quốc gia; tạo cơ sở để 

huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của cộng đồng doanh 

nghiệp và xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia. 

Đồng thời tạo sự tin cậy và ưa thích của người tiêu dùng đối với hàng hóa, dịch vụ 

được mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia. 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức triển khai một số hoạt động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thu 

hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Nội dung và hoạt 

động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 
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II. THỜI GIAN TỔ CHỨC  

Các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam” được tổ chức và 

thực hiện trong tháng 4 năm 2021, trong đó tổ chức các hoạt động hưởng ứng tập 

trung trong Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia diễn ra từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 4 

năm 2021. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

- Nội dung và hình thức tuyên truyền: Đăng thư chúc mừng cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam nhân ngày Thương hiệu Việt Nam; thực hiện các phóng 

sự, tin, bài tuyên truyền, quảng bá về Chương trình Thương hiệu Quốc gia, quảng 

bá thương hiệu của doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia; quảng bá hoạt động 

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên 

Quang, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

2. Tuyên truyền, quảng bá ngoài trời  

- Hình thức: Treo pano, băng rôn quảng bá Chương trình Thương hiệu Quốc 

gia, giới thiệu các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia và các hoạt động trào 

mừng ngày Thương hiệu Việt Nam. 

- Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 25/4/2021. 

- Địa điểm: Tại các chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm và một số tuyến đường 

trung tâm tại các huyện, thành phố.  

- Số lượng: 50 phướn dọc và 20 băng rôn ngang. 

- Cơ quan chủ trì tổ chức: Sở Công Thương. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ 

- Phòng Quản lý thương mại - Xuất nhập khẩu: Căn cứ nội dung Kế hoạch 

này, chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản, kế hoạch triển khai và tổ chức triển khai; 

Điều phối, tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2021. 
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- Các phòng, đơn vị trực thuộc: Có trách nhiệm phối hợp với Phòng Quản lý 

thương mại - Xuất nhập khẩu triển khai Kế hoạch này. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung tuyên truyền tại Kế 

hoạch này, thực hiện lồng ghép với các hoạt động khác trên địa bàn để huy động tối 

đa nguồn lực của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ đạt 

tiêu chuẩn chất lượng cao. 

2. Kế hoạch triển khai 

- Tháng 3 năm 2021: Sở Công Thương ban hành, thông báo và triển khai Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 

2021 đến các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan. 

- Tháng 4 năm 2021: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu 

Việt Nam 20/4”. 

- Tháng 5 năm 2021: Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai các 

hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2021 với Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 của Sở Công Thương, yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;      Báo 

- Giám đốc Sở;    cáo 

- Các PGĐ Sở (Để biết) ; 

- Các phòng chức năng   Thực 

   và đơn vị trực thuộc;    hiện 

- Lưu: VT, QLTM-XNK.  Th 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Lộc Kim Liễn 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Thương hiệu Việt Nam 20/4” 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

( Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SCT ngày      /3/2021 của Sở Công Thương) 

    
Đơn vị tính: VN đồng 

STT Nội dung ĐVT 
Số  

lượng 

Đơn  

giá 

Thành 

 tiền 

1 
Tổ chức treo băng rôn tuyên 

truyền 
          26.000.000  

  

Băng rôn  treo ngang đường 

(Quy cách: băng rôn vải, phun chữ 

in hoa 2 mặt, chữ vàng nền đỏ, treo 

ngang đường, kích thước 12m x 

0,75m; bao gồm cả công treo, tháo 

dỡ)  

Cái 20 800.000      16.000.000  

  

Phướn dọc tuyên truyền về Thương 

hiệu Việt Nam 20/4, quảng bá 

Chương trình Thương hiệu Quốc 

gia treo tại các điểm công cộng 

trong thành phố Tuyên Quang 

(Quy cách: In phun trên bạt 01 mặt, 

nền xanh, chữ trắng in hoa, kích 

thước 0,75m x 1,5m; bao gồm cả 

công treo, tháo dỡ) 

Cái 50 200.000      10.000.000  

  Tổng cộng             26.000.000  

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng chẵn./. 
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