
 
 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THANH NGHỊ 
Lễ phát động thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 

đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 
 

Hà Nội, ngày 10/9/2021 

Kính thưa các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
ngành Xây dựng, 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 
29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các Kết luận của Bộ chính 
trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng 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” do Thủ 
tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021; hôm nay, Bộ Xây dựng Lễ phát động thi 
đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 
chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu 
nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Lễ phát động ngày hôm nay diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang phải đối mặt 
với những khó khăn, thách thức to lớn khi tình hình đại dịch covid-19 vẫn đang diễn 
biến hết sức phức tạp, bùng phát kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay và là đợt dịch cao 
điểm thứ 4 trong năm 2021. Hiện tại, số ca bệnh trong ngày vẫn đang ở mức cao, Hà 
Nội và 21 tỉnh, thành phố khu vực phía nam đang phải thực hiện giãn cách, phong tỏa, 
đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội 
nói chung và tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
của ngành Xây dựng nói riêng. 

Thực hiện các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, và cung chung sức với các cơ quan Trung ương và địa phương, các cán bộ, 
chiến sỹ, y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng 
đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong Ngành, vừa 
thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ 
quan, đơn vị và cộng đồng; vừa bảo đảm duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.  

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành Xây dựng duy trì được 
mức tăng trưởng khá, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác xây dựng và 
hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục 
đầu tư xây dựng cho người dân và doanh nghiệp. Ngay trong thời gian giãn cách xã 
hội tại nhiều địa phương, các dịch vụ công, thủ tục hành chính công ngành Xây dựng 
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vẫn được duy trì liên tục qua hình thức trực tuyến; các công trình trọng điểm quốc gia 
và các công trình quan trọng ở địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội vẫn tiếp 
tục được thực hiện; dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là vấn đề cung ứng và sửa 
chữa điện, nước cho người dân khu vực giãn cách được duy trì, không gián đoạn. 

Ngành Xây dựng cũng đã chung tay, sớm xây dựng các thiết kế điển hình, 
hướng dẫn tổ chức thi công và trực tiếp thi công xây dựng các bệnh viện dã chiến, khu 
cách ly tập trung tại các địa phương phải thực hiện dãn cách, đặc biệt là các địa phương 
khu vực phía Nam. Riêng trong đợt dịch cao điểm từ tháng 4/2021 đến nay, 21 tỉnh 
thành phố khu vực phía Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng 184 bệnh viện dã chiến 
với khoảng gần 132.000 giường bệnh. Qua đó, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu số lượng 
giường bệnh cho công tác phòng chống dịch cấp bách. 

Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ do Thứ trưởng Lê Quan 
Hùng là Tổ trưởng, đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại Hà Nội, Tp Hồ 
Chí Minh và các tỉnh phía Nam và một số địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ 
quản lý nhà nước của Bộ. 

Thưa các đồng chí! 

Trong bức tranh khó khăn, thách thức chung do ảnh hưởng của đại dịch covid-
19, chúng ta vui mừng về những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng 
chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội được giao; tự hào về 
những tấm gương kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn đang miệt mài 
trên các công trường, vừa chống dịch, vừa thi công xây dựng, phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng xác định tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức 
tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng trong thời gian tới cũng sẽ hết 
sức nặng nề, khó khăn, thách thức đối với ngành Xây dựng ngày càng gay gắt hơn 
nữa. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao phải có tinh thần 
đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc hơn nữa để từng bước vượt qua khó khăn, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Với tinh thần này, tôi xin tuyên bố Phát động trong toàn Ngành: Phong trào thi 
đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 
chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ 
thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công 
tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành 
Xây dựng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu 
cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 
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Hai là, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn 
dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin khách quan, kịp thời, chính xác về tình 
hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, thông qua đó giúp 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác 
thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19. 

Ba là, tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy 
định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành 
tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị. 

Bốn là, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần 
phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng, đó là:  

- Tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về xây dựng, đảm 
bảo tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, 
kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng tại các địa 
phương trong vùng dịch; ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp 
xây dựng, tháo gỡ những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra. 

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống thiên tai. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ việc thiết kế, xây dựng bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập 
trung tại các địa phương trong vùng dịch trong điều kiện thông thường và trong các 
trường hợp khẩn cấp. 

- Chủ động kiểm tra, nắm bắt, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp 
đảm bảo duy trì việc cung ứng đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật cho người dân (cấp 
nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ hỏa táng...), duy trì cung ứng vật 
tư, VLXD, bình ổn giá xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng dịch. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất các phương án đảm bảo điều 
kiện ăn, ở, an toàn lao động và an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người 
lao động; chăm lo đảm bảo chất lượng bữa ăn và sinh hoạt đối với người lao động 
đang thực hiện “3 tại chỗ”. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đối với các nhiệm vụ về cải cách hành 
chính, các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.  

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 
đại dịch Covid-19; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử 
lý công việc, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của 
đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.  
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Năm là, thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống 
của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp 
thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng 
có dịch từng bước vượt qua khó khăn trong đại dịch; làm tốt công tác an sinh xã hội. 

Sáu là, thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt 
tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động đấu 
tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại 
dịch để gây rối, chống phá. 

Bảy là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 
những quy định của Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-
19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả Chiến 
lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn 
dịch cộng đồng.  

Tám là, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống 
Covid-19 của Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan 
tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh 
viện dã chiến tại các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
bảo đảm thực hiện phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy 
định của pháp luật. 

Chín là, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm của Bộ Xây dựng, 
của từng cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các nhiệm 
vụ, chương trình, đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo 
chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. 

Thưa toàn thể các đồng chí! 

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn thì 
càng phải thi đua” và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã 
cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm, 
càng quyết tâm cao hơn nữa”; với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tôi kêu 
gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn 
Ngành phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của ngành XD, đoàn kết, 
đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao 
động, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm 
đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của ngành XD, 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
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Chúc các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
toàn Ngành cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Trân trọng cảm ơn./. 


