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Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nƣớc đoàn kết, chung
sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID -19”
trong Ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh
về tổ chức thực hiện 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” trên địa
bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch
tổ chức thực hiện 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” trong
Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn
Ngành tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển
biến trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với
phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường
xuyên” thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch, vừa thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần chăm lo tốt đời sống và sức khỏe
nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tinh thần đoàn kết
tương thân, tương ái; phát huy sự năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức năng nhiệm vụ
của Ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID -19; tạo không khí thi đua
sôi nổi để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế, đưa cuộc sống trở
lại trạng thái bình thường mới.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua được triển khai, sâu rộng trong toàn ngành, dưới
nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, bám sát các mục tiêu, định
hướng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện thực
tế của phòng, đơn vị.
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- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng
kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào phòng, chống
dịch của các phòng, đơn vị. Quan tâm khen thưởng kịp thời các lực lương tham gia
thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân trở về từ vùng dịch...
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Thi đua thực hiện tốt 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, Bộ Y tế và của Tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch
COVID-19 với tinh thần nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh,
bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, phòng, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng,
chống đại dịch.
2. Thi đua phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp
duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh đứt gãy các chuỗi cung ứng lao
động, đảm bảo các yêu cầu cao nhất về phòng, chống dịch.
3. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các giải pháp về đào tạo
nghề, giải quyết việc làm thích ứng nhanh chóng với trạng thái bình thường mới
trong phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt các chính sách đối với người
có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người
yếu thế; chủ động, tích cực tham mưu các biện pháp thiết thực, cụ thể với tinh
thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
4. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên
tạc của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình
đại dịch để gây rối, chống phá.
5. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong toàn Ngành hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp
phòng, chống đại dịch do Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chính
quyền các cấp của tỉnh Ninh Bình triển khai.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù
hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu
nghiêm ngặt trong phòng, chống dịch để nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi cán
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bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nghiêm các quy định
về phòng, chống dịch.
2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của Ngành phù hợp với chức
năng nhiệm vụ được giao gắn với yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID19 của tỉnh nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong Ngành.
3. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp,
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Ngành phụ
trách góp phần đảm bảo an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 của Sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thường
xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
Ngành thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tuân thủ, chấp hành nghiêm ngặt các
biện pháp, quy định phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng; nâng cao ý
thức, trách nhiệm vì cộng đồng.
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền cho cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc khai báo y tế điện
tử, sổ sức khỏe điện tử và sử dụng phần mềm cập nhật thông tin báo cáo hằng
ngày trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để
người thân, người dân nơi cư trú hiểu, yên tâm, tin tưởng, tự giác áp dụng và
thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch.
7. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu
biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch
tuyến đầu; các tập thể, cá nhân 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 đại dịch.
III. KHEN THƯỞNG
1. Đối tƣợng khen thƣởng
Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 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”. Tập trung khen thưởng:
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham gia phòng,
chống dịch tại địa phương có dịch COVID-19.
- Tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch.
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- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ
giúp công tác phòng, chống dịch.
2. Hình thức khen thƣởng
a) Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước
Thực hiện theo hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 06/10/2021 của
Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong 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”.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
- Khen thưởng đột xuất: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngay khi lập
thành tích tiêu biểu, xuất sắc có cách làm hay, sáng tạo được áp dụng mang lại
hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh được các cấp có thẩm
quyền ghi nhận, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn thi đua theo quy định.
- Khen thưởng chuyên đề: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi sơ kết, tổng kết,
đánh giá theo từng giai đoạn, thời điểm công tác phòng, chống dịch COVID-19
của tỉnh, đảm bảo các tiêu chuẩn thi đua tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày
08/10/2021.
c) Giấy khen của Giám đốc Sở
Tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
3. Tiêu chuẩn thi đua
3.1. Đối với các phòng nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19, có tác dụng tích cực đến kết quả phòng, chống dịch của tỉnh và của
cơ quan Sở, đơn vị
- Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng trong công tác phòng, chống
dịch bệnh.
- Thi đua thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
của Ngành, của đơn vị vừa đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch; tích cực, chủ
động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị hỗ trợ thực hiện tốt công tác
phòng, chống đại dịch; thực hiện tốt chiến lược 5K+ vắc xin và thuốc, các biện
pháp công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; hỗ trợ tháo
gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch cho người dân và doanh nghiệp.
- Không bị phê bình nhắc nhở trong công tác phòng, chống dịch. Không
có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm trong công tác phòng, chống dịch
COVID-19.
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3.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
- Luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, Quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú về
phòng, chống dịch, nhất là ở những nơi phong tỏa, cách ly; hành động có trách
nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; phát huy truyền thống đoàn
kết, yêu nước, “lá lành đúm lá rách”, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, góp
phần đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.
- Nỗ lực công tác, tích cực tham mưu ban hành các chương trình, chính
sách, hướng dẫn thực hiện và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thực thi công vụ.
4. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thƣởng
Thực hiện theo hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 06/10/2021 của
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày
08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở
- Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/10/2021
của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện 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” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch này đến từng cán bộ công chức,
viên chức, người lao động trong đơn vị.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách
thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các
đơn vị triển khai phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện 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”, yêu cầu các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả./.
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