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Kính gửi: Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm. 

Thực hiện Công văn số 19-CV/TU ngày 05/10/2020 của của Tỉnh ủy 

Quảng Ninh về việc hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng 

hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Trường Đại học 

Hạ Long yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:  

1. Các khoa đào tạo: Tập trung tổ chức cho sinh viên đi thực hành, thực tế, 

thực tập trên địa bàn tỉnh, kết hợp với việc thăm quan, tìm hiểu văn hóa, địa danh 

lịch sử, khu du lịch tại điểm đến. 

2. Đoàn Thanh niên: Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên 

xung kích đi đầu trong việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

3. Công đoàn Trường: Tăng cường triển khai các cuộc vận động tới công 

đoàn viên nhà trường ủng hộ mua hàng hóa, sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong 

Tỉnh, nhất là các sản phẩm OCOP; tuyên truyền thay đổi thói quen tiêu dùng 

hằng ngày từ việc tăng tỷ lệ hải sản trong mỗi bữa ăn; khuyến khích Công đoàn 

bộ phận tổ chức du lịch đến các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm kích cầu kinh 

doanh, tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. 

4. Đề nghị Công ty Trường Minh hưởng ứng cuộc vận động, tăng cường sử 

dụng hàng hóa của Tỉnh, tiêu thụ hải sản trong dịch vụ kinh doanh ăn uống tại Trường. 

5. Trung tâm Thông tin - Thư viện: Tăng cường truyền thông, tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân đối với việc 

sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh; tích cực 

quảng bá các sản phẩm chất lượng của Tỉnh trên trang Web nhà trường. 

6. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm: Phổ biến tới toàn thể CBVCLĐ nội 

dung trên để biết và hưởng ứng thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên ; 

- HT, các PHT; 

- Lưu: VT, HCQT. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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