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KẾ HOẠCH 

 Phát động phong trào thi đua 

 “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” 

 

 Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 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"; để tiếp tục huy động sức mạnh 

của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Toàn dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19", với các nội dung như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

a) Mục đích 

- Ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh; bảo đảm tuyệt đối an 

toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị, của toàn dân; phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc 

phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát 

triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong điều kiện 

bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân. 

- Xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả, lan tỏa phong trào thi đua "Toàn 

dân phòng, chống dịch Covid-19" mà hạt nhân là các xã, phường, thị trấn; các Tổ 

tự quản trong phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Yêu cầu 

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

trọng tâm, trọng điểm để các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, người 

dân chấp hành nghiêm, thực hiện đúng. 

- Phân công và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương 

trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan; giữa 

các cơ quan chuyên môn với cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận 

Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp với chính quyền 

cơ sở trong phát động phong trào tới từng tổ chức, cá nhân. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác phòng, chống dịch. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. UBND tỉnh ban hành kế hoạch và phát động thi đua tới các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành, thị; các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học 

lựa chọn hình thức phù hợp để phát động; hoàn thành trong tháng 9/2021.  
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2. Mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân (căn 

cứ tình hình dịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng hình thức tuyên 

truyền cho phù hợp). Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; tác hại, tính chất, mức độ nguy 

hiểm, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và từ bên ngoài vào địa 

phương; ý thức, trách nhiệm của công dân, đặc biệt việc chấp hành nguyên tắc 

5K để đảm bảo phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng; kết quả xử lý các 

tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh của 

nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lấy "phòng là chính" để mỗi 

xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp là một "pháo đài" vững chắc, mỗi 

người dân là “chiến sỹ”. Chủ động tấn công, khoanh vùng, dập dịch không để lan 

rộng ra cộng đồng với phương châm "chống dịch như chống giặc". 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, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe 

và đời sống nhân dân. 

4. Xã hội hóa nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với các phong trào thi đua yêu nước 

tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị  

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phát động phong trào thi đua 

"Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19".  

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, 

chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng 

cường thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội, chính sách đối với người có 

công; vận động nhân dân tích cực hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly, khu 

vực phong tỏa, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch hoàn thành nhiệm vụ 

được giao...  

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân nâng cao ý 

thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, là tiêu chí ưu tiên để 

xét phân loại thi đua hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

gia đình văn hóa. 

- Quán triệt cho cán bộ, nhân dân bình tĩnh, tránh lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác, nhất là khi không có dịch; không hốt hoảng, hoang mang, mất bình tĩnh, 

thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch. 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù họp; gắn trách 

nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương khi để dịch 

xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 
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- Sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương tiện và hỗ trợ vật chất cho các 

khu vực phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng. 

- Xây dựng các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ 

tự quán, thôn làng, dòng họ, giáo xứ, giáo họ.., điển hình tiên tiến trong phong 

trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19". 

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên 

- Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, 

quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; huy động nguồn đóng góp 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân 

theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân và công khai, minh bạch, khách quan 

trong quản lý, sử dụng.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp 

nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham 

gia phòng, chống dịch Covid-19". Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các 

mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự hòa giải ở cơ sở để phát hiện, cung cấp 

thông tin cho cơ quan liên quan; kêu gọi chia sẻ, ủng hộ, động viên các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch. Xây dựng các mô hình như: "Xã, phường, 

thị trấn không Covid-19", "Cơ quan không Covid-19", "Thôn, làng không Covid-

19", "Khu phố không Covid-19", "Giáo xứ, giáo họ không Covid-19", "Ngõ xóm 

không Covid-19", "Dòng họ không Covid- 19"... 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tham mưu, triển khai việc áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin; phối 

hợp với Sở Y tế hướng dẫn khai báo; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả việc 

khai báo y tế trên các ứng dụng công nghệ của các tổ chức, cá nhân đặc biệt là 

những trường hợp có nguy cơ cao để có biện pháp xử lý kịp thời. Định hướng 

tuyên tuyền công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn dân 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19”. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình 

dịch; người dân trong tỉnh không đến các địa phương có dịch, người từ vùng dịch 

không về địa phương; trong trường hợp thực sự cần thiết phải đi hoặc về phải 

khai báo y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tuyên 

truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19" để động viên, khích lệ phong trào. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành, thị khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.  

- Giao Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh) phối hợp với các sở, ngành liên quan và 

các địa phương phát hiện, đề xuất UBND tỉnh xem xét, khen thưởng kịp thời tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. 
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Trên đây là Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- Ban TĐKT TW (B/c); 

- TTTU, HĐND tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐTĐKT tỉnh; 

- Các đơn vị thành viên trong các 

Khối thi đua của tỉnh; 

- Ban TĐKT tỉnh; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX4. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Quang 
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