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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh
về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phát huy sức mạnh của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập
trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống Covid-19 với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa chống
dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã
hội và đời sống, sức khỏe của Nhân dân.
b) Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương
thân tương ái, động viên công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích
cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
2. Yêu cầu
a) Phong trào thi đua phải triển khai sâu rộng, đồng bộ toàn ngành và các
tổ chức đoàn thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
b) Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng
các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những
cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI ĐUA
1. Phạm vi, đối tượng thi đua
a) Phạm vi: Phong trào thi đua được tổ chức trong phạm vi Khối Văn
phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Đối tượng: Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công
chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; các tổ chức, cá nhân ngoài
ngành tự nguyện tham gia phong trào thi đua.
2. Nội dung thi đua
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a) Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt,
hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người tự
giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi
bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức
khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất,
kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung
chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong
công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công
tác phòng, chống đại dịch.
b) Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời
sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo,
phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng
tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người
dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.
c) Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
chính quyền các cấp triển khai.
III. KHẨU HIỆU THI ĐUA
“Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19”.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù
hợp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt
trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi
người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy
truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn
nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia
đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.
2. Các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng
cụ thể phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ
cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống
dịch. Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình
thức phù hợp, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm
cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng
thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.
3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên
truyền, giáo dục; mở các chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người
tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu
quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những
giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng và cả dân tộc, tạo sức lan tỏa
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rộng khắp, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại
dịch của đất nước.
4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt, những
cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng, chống dịch
tại tuyến đầu; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp
đỡ công tác phòng, chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo
tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống
dịch.
V. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN
THƯỞNG
1. Tiêu chí thi đua
a) Các đơn vị thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
phòng, chống dịch Covid-19 được cấp trên giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi
sát diễn biến trong tỉnh, ngành, lĩnh vực phụ trách, khu vực và cả nước, chủ
động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham
mưu kịp thời cho lãnh đạo Sở và chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa
phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống dịch hiệu quả.
b) Cấp ủy và chính quyền các đơn vị đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh
thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng,
chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp, thi đua thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phát triển
kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát tốt nguy cơ
lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ công chức, người lao động, thực hiện
tốt biện pháp 5K, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cho
cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành.
c) Các tổ chức đoàn thể thi đua đồng hành cùng UBND tỉnh và toàn
ngành trong công tác phòng, chống Covid-19, vận động đoàn viên, hội viên tích
cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
d) Huy động lực lượng của ngành tham gia chống dịch ở tuyến đầu, tiếp
tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái,
tận tâm, tận lực với công việc, phục vụ đồng bào, đồng thời bảo đảm an toàn
chống dịch.
đ) Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các
tầng lớp Nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng,
chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt
người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, hành động có
trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau
vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch bệnh.
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g) Thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới người dân một
cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng, chống
dịch, góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự
chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.
2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng
a) Hình thức khen thưởng:
- Huân chương Lao động;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Tiêu chuẩn khen thưởng:
- Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho
tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có
phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc, trên các lĩnh vực: y
tế, giáo dục đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa
học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội…, hoặc
có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích
cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa bệnh nhân, được cấp có
thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch hoặc có
nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng
tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống
dịch, được nêu gương trong toàn tỉnh, ngành, lĩnh vực.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Để tặng thưởng các tập thể, cá
nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặccó đóng
góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; cóý tưởng sáng tạo; tham
gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch
bệnh,có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, lan tỏa trong toàn cấp huyện hoặc toàn
sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội tỉnh.
- Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Để tặng
thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống
dịch. Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác phòng, chống
dịch tại đơn vị để xem xét, quyếtđịnh khen thưởng cho phù hợp.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở xây dựng Kế hoạch, triển khai trong toàn ngành, kịp thời
phát hiện, khen thưởng và đề xuất các hình thức khen thưởng cho những tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Theo dõi, báo cáo
UBND tỉnh theo định kỳ, tổng hợp kết quả các đơn vị không triển khai phong
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trào thi đua và chế độ báo cáo theo quy định làm cơ sở để xét thi đua khen
thưởng năm 2021 đối với các đơn vị.
2. Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Kịp thời xây dựng Kế hoạch,
phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, đề xuất khen thưởng các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Định kỳ trước các ngày
05, 15, 25 hàng tháng báo cáo nhanh kết quả triển khai thực hiện phong trào thi
đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và
chiến thắng đại dịch Covid-19” về Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(gửi kèm biểu mẫu báo cáo).
3. Giao Công đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du hưởng
ướng, triển khai các nội dung của phong trào thi đua đến tất cả công đoàn viên,
đoàn viên.
Trên đây là Kế hoạch phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân
đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch
Covid-19” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Công đoàn Cơ sở;
- Đoàn sơ sở;
- Lưu: VT, VP (H).

Trần Văn Chung

