
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG HÒA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-UBND Quảng Hòa, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Hòa đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2663/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân (UBND) tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cao Bằng đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19”. Để góp phần giữ vững là vùng xanh, không để dịch bệnh bùng phát, 

góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, 

vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức 

khỏe nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa phát động phong trào thi đua 

đặc biệt “Quảng Hòa đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch COVID-19” với những nội dung cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 

và toàn dân trước sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19; huy động sức mạnh tổng 

hợp tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục khơi dậy truyền thống của quê hương cách mạng, tinh thần đoàn 

kết, tương thân, tương ái, nỗ lực của toàn xã hội trong phòng, chống dịch 

COVID-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống của 

nhân dân. 

- Khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và thực 

hiện nghiêm, đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, có 

trọng tâm, trọng điểm. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn 

huyện; tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, đến các thôn xóm, tổ dân phố để cả hệ thống chính trị và người 

dân cùng tham gia. 

 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ 
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Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, 

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy tỉnh, 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch 

COVID-19 gắn với phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị 

động, bất ngờ trong mọi tình huống trên địa bàn huyện. 

2. Các cấp ủy, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc 

biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy 

động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân; chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch, xây dựng phưong án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình 

huống; tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay 

nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội để thực hiện “mục tiêu kép”. 

3. Các phòng, ban, ngành huyện nỗ lực, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp 

chặt chẽ với các xã, thị trấn để có giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời 

trong công tác phòng, chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức triển khai, 

hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến 

sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tập 

luyện thể dục, thể thao phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế theo tinh thần Kế 

hoạch số 2796/KH-BVHTTDL ngày 06/8/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát 

triến tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. 

4. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục thi đua với quyết tâm cao 

nhất, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an sinh xã hội, chăm lo sức khoẻ và đời 

sổng của nhân dân; thi đua đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng 

lòng đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt 

qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch; duy trì ổn định sản xuất kinh 

doanh góp phần tạo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống của người lao động. 

6. Các tầng lớp nhân dân trên quê hương cội nguồn cách mạng tiếp tục thi 

đua, phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, 

chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, hành động có 

trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đông và xã hội. 

7. Đề nghị Ban Dân vận Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thi đua đồng hành cùng 

các phòng, ngành, xã, thị trấn làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, 

thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống 

dịch; tham gia hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống 

nhân dân. 
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8. Các cơ quan truyền thông thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 

thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng, 

chống dịch; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu 

biểu; cổ vũ lan toả những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết để tiếp thêm sức 

mạnh cho công tác phòng, chống dịch; truyền cảm hứng và niềm tin tất thắng vào 

“cuộc chiến” chống dịch. 

 

III. KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng cấp Nhà nước 

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 của Ban 

Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 

của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thực hiện theo Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 1618/HD-SNV ngày 16/7/2021 của Sở Nội vụ 

về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19. 

3. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 901/HD-UBND ngày 06/8/2021 của UBND 

huyện Quảng Hòa về khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19. 

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

Do UBND các xã, thị trấn hướng dẫn theo quy định, phù hợp với tình hình 

thực tiễn và nhiệm vụ được giao. 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện 

Chủ động, tích cực chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, 

địa phương và khối, cụm thi đua được phân công phụ trách thực hiện Kế hoạch 

này theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. 

2. Phòng Nội vụ 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện kết quả thực hiện; thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện khen 

thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. 

- Tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua; tổ chức trao tặng hình thức khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh, 

cấp Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn. 
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3. Phòng Y tế 

- Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng trình cấp có thẩm 

quyền đảm bảo theo quy định tại Hướng dẫn số 901/HD-UBND ngày 06/8/2021 

của UBND huyện về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; Hướng dẫn số 1618/HD-SNV ngày 16/7/2021 của Sở Nội vụ về 

khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Hướng dẫn số 

1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 cua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Định kỳ, thường xuyên đề xuất, báo cáo kết quả tổng hợp đề nghị khen 

thưởng trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện để đề nghị khen thưởng kịp 

thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các mô hình tiêu biểu, những 

cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền về phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc 

tốt trong phong trào thi đua. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, mở các chuyên 

trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, đưa tin bài về tư tưởng của Bác về thi đua 

ái quốc; những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua; tăng thời lượng 

phát sóng để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình mới và nhân tố 

mới trong các phong trào thi đua. 

6. Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện 

  - Xây dựng Kế hoạch triển khai đợt thi đua đặc biệt sát với tình hình thực tế, 

gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp. 

- Tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua trên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị và gửi cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng (Phòng Nội vụ) để giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tin thông 

tin đại chúng. 

- Xem xét, đề nghị khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền đối với 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt theo 

quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả đợt thi đua đặc biệt lồng ghép (một mục riêng) 

trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 

năm của đơn vị và của khối, cụm thi đua về UBND huyện (qua cơ quan thường 
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trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phòng Nội vụ). 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị và các cơ quan thông tin, tuyên 

truyền của huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt, các 

điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

huyện 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua 

yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục có nhiều đề xuất 

sáng tạo, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- BCĐ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị tham gia 

  Khối giao ước thi đua thuộc huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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