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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” 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh và Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc 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”. Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 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, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, tập 

trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết tâm thi 

đua thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, 

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

sức khỏe nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, của các cơ quan, 

đơn vị về vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua đối với công tác phòng, chống 

dịch COVID-19. 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. 

- Tăng cường củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi 

đua lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo khí thế thi 

đua sôi nổi trong hệ thống Mặt trận nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, sự tham 

gia của cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công 

tác Mặt trận khu dân cư tích cực thi đua, chung sức, đồng lòng phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải đảm bảo tính đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, sâu 

rộng, thiết thực và hiệu quả. 

- Phát hiện, biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người 

tốt, việc tốt, mô hình tiêu biểu đặc biệt là kịp thời biểu dương, khen thưởng các 
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tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, 

ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG  

1.  Phạm vi, đối tượng thi đua 

1.1. Phạm vi:  

Phong trào thi đua được tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh. 

1.2. Đối tượng thi đua:  

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung 

2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, của Tỉnh liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, để cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác 

hại do COVID-19 gây ra, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, hướng 

dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch và đặc biệt thực hiện nghiêm 

5K và tiêm chủng vắc xin, tự xây dựng kỹ năng phòng, chống dịch của mỗi cá 

nhân. Thông qua mạng xã hội, các hoạt động của hệ thống MTTQ, các Tổ 

Covid cộng đồng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế; đặc biệt là 

việc hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế trực 

tuyến; phản bác các thông tin sai sự thật để nhân dân kịp thời nắm bắt các thông 

tin chính xác về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. 

2.2. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền về tính an toàn, hiệu quả của các loại 

vắc xin mà Nhà nước đã đưa vào sử dụng để Nhân dân hiểu và yên tâm tham 

gia tiêm chủng; đồng thời chú ý đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm 

sai trái về vấn đề vắc xin phòng COVID-19, khẳng định tất cả vắc xin phòng 

COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng tại Việt Nam đều tuân thủ thử nghiệm 

lâm sàng qua 3 giai đoạn, trên 3 nguyên tắc đảm bảo 3 yếu tố: An toàn, sinh 

miễn dịch, hiệu quả bảo vệ. 

2.3. Tổ chức vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 

và kêu gọi mọi nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cùng chính quyền trên địa 

bàn tỉnh tham gia công tác phòng chống, dịch COVID-19. Thực hiện phân bổ 

nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo công 

khai, minh bạch và đúng quy định, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy 

và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch. 

2.4. Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các cấp thực 
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hiện xem xét, thẩm định việc hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp 

thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. Thực hiện tốt vai trò giám sát của MTTQ trong công tác phòng, 

chống dịch trên địa bàn. Phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận ở khu dân 

cư trong việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp với chính 

quyền và các lực lượng chức năng trong việc vận động và giám sát nhân dân 

thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, kịp thời phát hiện các trường 

hợp vi phạm thông tin với các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Tổ 

chức giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị 

ảnh hưởng do dịch COVID-19, để công tác hỗ trợ được thực hiện bảo đảm đúng 

đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, kịp thời. 

2.5. Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”; phối hợp tuyên truyền, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền, vận động 

các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, 

nhất là bán hàng trực tuyến, phát triển thương mại điện tử, phù hợp với tình 

hình phòng, chống dịch COVID-19; vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng 

tiêu thụ hàng Việt nhằm biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển sản 

xuất trong tỉnh. Vận động nhân dân tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, 

phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. 

2.6. Vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”, 

Quỹ “Cứu trợ tỉnh” để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, sản xuất. 

Nắm và rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, công 

nhân, người lao động mất việc làm có hoàn cảnh khó khăn về đời sống để kịp 

thời phản ánh và kiến nghị đến các cấp ủy Đảng, chính quyền có các biện pháp 

hỗ trợ kịp thời.  

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng 

- Huân chương lao động 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố 

2. Tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng 
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Thực hiện theo hướng dẫn khen thưởng của Sở Nội vụ và theo hướng dẫn 

số 27/HD-MTTQ-BTT, ngày 06/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh về khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu 

biểu trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các ban chuyên môn của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng kế hoạch 

triển khai phong trào thi đua cho phù hợp. 

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành 

phố, các tổ chức thành viên căn cứ kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Trên đây là kế hoạch 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” của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề 

nghị Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố và các Ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban 

MTTQ tỉnh triển khai thực hiện./. 
 

  Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
 

- Ban Tổ chức Cán bộ UB TWMTTQ Việt Nam; 

- Tỉnh ủy Lạng Sơn; 
CHỦ TỊCH 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;   
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
- Ban TĐ-KT tỉnh;  
- UBMTTQ Việt Nam các H,TP;  
- Ban TT-MTTQ Việt Nam tỉnh ; Nông Lương Chấn 
- Lưu VT, TĐKT.  
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