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KE HOACH
To chó'c thurc hin Phong trào thi dua dic bit
"Ca nu'ó'c doàn kt, chung src, dng lông thi dna phông, chông và chiên thäng
diii djch COVID-19" trén da bàn huyn Kim Son
Thirc hin K.hoach s6 158/KH-UBND ngãy 08/1 0/202 1 cüa UBND tinh
Ninh BInh ye vic to chi'rc thrc hin Phong trào thi dua dc bit "Ca nlrOc doàn
kêt, chung sirc, dông lông thi dua phông, chông và chiên thäng dai djch COVID19" trên dja bàn tinh Ninh BInh, Uy ban nhân dan huyn Kim Scm ban hành K
hoach to chrc thirc hin vyi nhüng ni dung ci the nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Miic dIch
-Phát huy tinh than doàn kit, sirc manh tng hçip cüa cã h th6ng chInh tn,
cong dông doanh nghip Va CáC tang lap Nhân dan ttp trung cao nhât mi nguôn
hrc cho Cong tác phông, chông dai djch COVID- 19 vâi phuo'ng châm "phông là co
bàn, chiên krçic lâu dài, chông là quan tr9ng, thi.thng xuyên", thirc hiên thing lai
"mvc tiêu kép" vira phông, chông dai djch COVID-19, vi'ra phiic hôi và phát trin
kinh tê - xã hi, dam bão chäm lo tOt dai song và st'rc khóe Nhân dan, thrc hin tot
cong tác an sinh và giü vcrng trt tir an toàn xA hi trén dla bàn huyn Kim Son.
- Khoi d.y manh me tinh thn yêu nuâc, ' chI tlr hrc, tinh thn doan kt
tuong than tixo'ng ái; phát buy sir näng dng, sang tao, phôi hqp cht chë, hiu qua
cüa các cap, các ngành; huy dng mci nguôn hrc, dê xuât các giâi pháp và bin
pháp dê day Iüi djch bnh, han chê thit hai ye ngi.rai vàtài san; dng vien, khuyên
khIch nguai dan tIch circ, chü dng tham gia phông, chông djch; tao không khi thi
dua sôi nôi dê ngãn chn và day lüi djch bnh, khôi phic kinh tê, dua cuc sOng trâ
lai trng thai bInh thixmg mói.
2. Yêu cu
- Vic thijc hin Phong trào thi dua phái trâ thành nhim vi1 trçng tam,
thizing xuyên cüa cap ui', chInh quyên, Mt tr.n To quOc Vit Nam và các to chüc
doàn th chInh trj - xã hi, các cap, các ngành, cong dông doanh nghip, các Khôi
thi dua và các tang 1&p Nhân dan nhàm bão dam cho sr phát trien kinh te - xa hi
on dinh yà hiu qua cüa huyn.
- Phong trào thi dua ducic trin khai sâu rng ttir huyn dn co sâ vâi ni
dung da dng, hInh thtrc phong phü, dem lai hiu qua thiêt thirc, barn sat các mvc
tiêu, chi tiêu djnh huOng trong cong tác phàng, chng djch COVID-19, phCi hcp
vài diu kin thrc t cüa m& co quan, don vj, dja phuong.
- Kjp thai phát hin, bi duö'ng, biu duong, khen thuâng, nhân rng cac
din hInh tiên tin, nhu'ng sang kiên, kinh nghim hay, mô hInh, each lam sang tao,
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hiu qua trong phông, ch6ng djch cüa các cp, các ngành, các cá nhân. Quan tam
khen thithng kjp thai các lrc luqng & tuyên dâu trong thirc hin nhim viii phàng,
chông dch COVID-19.
II. NQI DUNG PHONG TRAO THI DUA
1. Thi dua thirc hin tM các chü truong, nghj quyt, chi thj, kêt lun cüa Ban
Chap hành Trung uong, B ChInh trj, Ban BI thir, QuOc hi, ChInh phü, Thu ur&ng
ChInh phü, B Y tê, cüa tinh và cüa huyn ye cong tác phông, chông di djch
COVID-19 vâi tinh than nhanh chóng ngAn chtn, day lüi, kiêm soát dich bênh, bão
ye süc khoé, tInh mng cüa Nhân dan là trên hêt, trix&c hêt. Tuyt dôi không diiçvc
chü quan, lo là trong phàng, chông djch. Dê cao vai trà, trách nhim cüa ngir&i
1irng dâu các ca quan, dan vj, dja phixang trong cong tác lành dao, chi dao, diêu
hành, thc hin các nhim vi dé dáp irng yêu câu cap bach cüa cong tác phông,
chông di dlch.
2. Thi dua phát huy sang kin, d xut các giãi pháp duy trI hot dng san
xuât, kinh doanh, tránh dirt gay các chu& cung rng lao dng, hang hóa, dich vu,
v.t Ut, nguyen 1iu phc vii san xuât, nhung phãi bâo dam các yeu câu cao nhât ye
phông, chông djch, trên tinh than an toàn dê san xuât, san xuât phãi an toàn.
3. Thi dua dam bão an sinh xâ hi, vic lam, chãm lo süc khOe và d&i sang
Nhân dan, c1c bit là ngu&i có công, gia dInh chInh sách, ngu&i nghèo, phii nQ, tré
em, nguâi cao tuôi, ngu&i khuyêt tat, ngiz&i yêu the và hrc luçing tuyên dau chông
dich; có bin pháp thiêt thirc, ci the, dam bâo hxcmg thrc, thçrc phâm, djch vi1 thiêt
yêu cho ngi.r&i dan, ngu&i lao dng, ngu&i sr ding lao dng, nhât là & vüng có djch
vi.rçlt qua khó khän; huy dng mç1 nguôn l%rc xã hi, phát huy tinh than tircing than,
tucing ái, giüp dc 1n nhau, hot dng thin nguyen.
4. Thi dua gi vUng n djnh chmnh trj, bão dam quc phông, an ninh, trt tsr,
an toàn xä hi, không dé bj dng, bat ng& trong mi tInh huông; chñ dng dâu
tranh vâi nhüng lun diu xuyên tc cüa các the lirc phân dng, thu djch trong và
ngoài nu&c lçii dung tInh hInh di djch dê gay rôi, chông phá.
5. Thi dua trin khai hiu qua, an toàn Chin hrcic y&c xin phàng COVID-19
nhm dat i mien djch cong dông.
6. Thi dua day manh img ding cong ngh thông tin trong cong tác phông,
chng dai djch COVID-19; tuyên truyên sâu rng dê ngi.r&i dan hiêu, tin tuâng,
thi,rc hin các bin pháp phóng, chông dai djch do ChInh phü, Thu ttthng ChInh
phU, B Y tê, cüa tinh và cüa huyn trien khai.
II. NHIM VV, GIAI PHAP THVC HIN
1. Dy manh tuyên truyn b&ng nhiu hInh thüc da dng, sinh dng, phü hqp
ài các bin pháp phông, chông dai djch COVID- 19 yà nhUng yêu cau nghiêm
ngt trong phông, chOng djch dê nâng cao nhn thrc, thüc ngu&i dan; cô vu mci
ngir&i dan thi dua chap hành t& các quy djnh cUa chInh quyên các cap; phát huy
truyn thng "tucrng than, ti.rong ái", "là lành düm là rách", san sang ho trq lan
nhau vtrçit qua khó khàn vâi tinh than "môi ngi.r&i dan là mt chiên sI", "môi gia
dInh, cci quan, dan yj, dja phircing là mt "pháo dài" chông djch".
2. T chüc các phong trào thi dua yêu nu&c phü hqp vâi chi.rc näng nhim
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vii cüa trng ci quan, &ln v, dja phuong gn vói yêu cu, nhim v1i cong tác phông
chng, djch COVID-19 cüa tinh, cüa huyn nhäm buy dng sir vào cuc quyêt 1it,
dng b, doàn két, thông nhât cüa cã h thông chInh trj, dông thai phát huy vai trô
cüa các to chirc chInh tr - xä hi, doàn the, to chc ton giáo, cong dông doanh
nghip và toàn the Nhân dan trong cOng tác phông, chông djch.
3. ChU dng, linh hot, sang to trong trin khai thrc hin các bin pháp
phèng, chông dai djch; khôngnóng vi, kjp thài bô sung, hoàn thin các bin pháp
phü hçxp vi tInh hInh thrc té dê dt duçic hiu qua phàng, chông dlch cao nhât.
Phát huy cao d vai trô cüa chinh quyên cap xã, h thông giám sat y tê c s&, tO
COVID-19 cong dông vOi phucing châm "di tüng ngô, gO ti'.rng nhà, rà tüng dôi
tuçing", nhât là vai trô cüa Nhân dan trong vic phát hin, thông tin kjp thôi khi
phát hin nhtthg hành vi không chap hành các quy djnh ye phông, chông djch; sn
sang x)r l) m9i tInh huOng djch bnh có the xãy ra; kjp thai ngän chn, xCr l)'
nghiém các vi phm ye phOng, chông djch.
4. Tang ci.thng, kim tra, giám sat, h trçi, tháo gi khó khàn cho các doanh
nghip, cim cong nghip, các co s san xuât kinh doanh trên dja bàn huyn. Dy
mtnh câi each thU tVc hành chInh, tp trung hrâng dan, tháo gO khó khän, thUc dy
san xuât kinh doanh, triên khai các dir an dâu tu trên dja bàn huyn.
5. Thrc hin hiu qua các phwing an, k hoach dam bão an sinh, an ninh,
trt tlr an toàn xà hi; thrc hin tot cOng tác dam bâo an ninh, trt tir trong khu
cách ly, trong các khu virc dOng ngixi sinh hoat, lao dng, h9c tip, trong ciim
cong nghip...; tp trung thçrc hin dOng b các giãi pháp dam bào an ninh thông
tin, an ninh mng.
6. Kjp thyi kin toàn Ban Chi dao, Trung tam chi huy phông, cMng djch cac
cap; ban hành day dU quy chê hoat dng, phân cong nhim vu rO rang cho tirng
thành viên, dc bit là trxc dumg day nóng 24/24 gRi tlr cap xâ dn cp huyn.
7. Dam báo nguOn lirc cho cOng tác phông, chng djch, vâi phrnmg châm "5K
+ väc xin" và "4 ti chO", kiên trI thrc hin hiu qua mic tiêu kép. Tuyt dôi khOng
Ia là chU quan, mat cánh giác, nhât là di ngU can b cap Uy, chInh quyên các cap
phâi näm vting các bin pháp chOng djch, tInh hInh djch bnh và tl.r tuOng cUa ngui
dan trên dja bàn, thông dip "5T", thirc hin tot xây dirng mi xà, thj trn là "phao
dài", ngixii dan là "chiên sF' trong cong tác phông, chông djch.
8. Chi dao, t chUc tiêm vc xin bâo dam nhanh nht, nhiu nht, rng nht,
an toàn, hiu qua, cOng bng và cong khai, minh bach. Tang cithng xét nghim
sang icc cac dôi ti.rqng có nguy co lay nhiêm cao trên dja bàn huyn, nhât là tai các
ciim cong nghip, các chg dâu môi, tnthng hçc... nhäm phát hin FO nhanh that
phic vii cOng tác truy vet và phan loai diêu trj, each ly ngay.
9. D.y manh i'rng dung cOng ngh thông tin, khai báo y t din tü, s sUe
khOe din tj'r và si:r dvng phân mêm cp nht thông tin báo cáo hang ngày trong
cong tác phông, chOng djch COVID- 19; tuyên truyên sãu rng dê ngui dan hiêu,
yen tam, tin t.râng, tr giác áp ding và thirc hin cac bin pháp phOng, chOng dai
djch; cung cap thông tin ye djch bnh minh bach, kjp thii den ngi.r&i dan dê "Dan
bi& - Dan hiêu - Dan tin - Dan theo - Dan lam".
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10. E)ng viên, biu throng, khen thirâng kp thii các CO quan, don vj, dja
phuo'ng, doanh nghip lam tot, nhing Ca nhân tiêu biêu trong phông, chông dai
djch. Tp trung phát hin khen thuOng can b, chiên si, cOng chrc, viên chi'rc,
ngi.thi lao dng trçrc tiêp tham gia phông, chông djch tai tuyên dâu; các t.p the, ca
nhân, doanh nghip tham gia ho trçl, üng h, giüp e Cong tác phOng, chông djch
và các tp the, ca nhân có ' tuâng mâi, sang tao tham gia tuyên truyên cô vu, dng
viên, trçl giiip hiu qua cOng tác phông, chông dai djch.
IV. KHEN THU (NG
1. Oi ttrçrng khen thu&ng
Các tp th& Ca nhân có thành tIch tiêu biu xut sc trong Phong trào thi dua
dc bit "Ca nuâc doàn kêt, chung süc, dông lông thi dua phông, ch6ng và chin
thàng dai djch COVID- 19". Ttp trung khen thi.râng:
- Can b, cOng chüc, viên chrc, ngrYi Lao dng trirc tip tham gia phông,
chông djch tai dja phucing có djch COVID-19.
- Tp the, ca nhân, doanh nghip tham gia h trq, giip d cong tác phông,
chông dlch.
- Tp the, cá nhân có tuâng mOi, sang to tham gia c vu, dng vien, tro
giUp cOng tác phOng, chOng djch.
2. HInh thirc khen thir&ng
a) Các hlnh thtc khen thithng ca'p Nhà nithc
Thirc hin theo quy djnh tai Huâng dn s 1248/HD-BTDKT ngày
26/5/2021 cUa Ban Thi dfla - Khen thuâng Trung uong ye vic khen thix&ng thành
tIch trong cOng tác phông, chOng djch COVID- 19.
b) Bcng khen cüa Cliü tjch Uy ban nhdn dan tinh
- Khen thithng dt xut: Khen thuâng cho các t.p th, cá nhân ngay khi 1p
thânh tIch tiêu biêu, xuât sac có each lam hay, sang tao duçc áp d1ing mng lai hiu
qua tich circ trong cOng tác phOng, chOng djch cüa tinh du'cic các cap có thâm
quyn ghi nhn, dông th?yi phâi dam báo các tiêu chuân thi dua tai mic 3 phân IV
Kê hoach nay.
- Khen thr&ng chuyên d: Khen thuâng cho các tp th& ca nhân có thành tIch
xut sac trong cong tác phông, chông djch COVID- 19 khi so kêt, tOng két hoc dánh
giá theo ti'.rng giai do?n, thai diem cong tác phông, chông djch COVID- 19 cüa tinh
dam báo các tiêu chuãn thi dua tai mvc 3 phân IV Kê hoach nay.
c) Giáy khen cza C/ni tjch (Jy ban nhán dan huyn
- Khen thr&ng dt xut: Khen thuâng cho các tp th, cá nhân ngay khi 1p
thành tIch xuât sac có cách lam hay, sang tao dixqc áp dung mng lai hiu qua tIch cçrc
trong cOng the phông, chOng djch cüa huyn di.rqc các cap có thãm quyên ghi nhn,
d6ng thai phâi dam bâo các tiêu chuân thi dua tai mvc 3 phân IV Ké hoach nay.
- Khen thtrâng chuyen d: Khen thuâng cho các tp th& Ca nhãn có thành tIch
xuât sac trong cOng tác phông, chong dlch Covid- 19 khi so két, tOng kêt hoc dánh
giá theo tüng giai doan, thai diem cOng tác phông, chOng djch COVID- 19 cüa huyn
dam báo các tiêu chuãn thi dua tai miic 3 phân IV Ke hoach nay.
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d) Giá'y khen cza Chu tich UBND cá'p xã, Giám dc doanh nghip, hop tác xà
Chü tjch UBND cap xã, Giám dc doanh nghip, hcip tác xã khen thu&ng
cho các tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong cong tác phOng, chông djch
COVID-19 theo thâm quyên.
3. Tiêu chuãn thi dua
a) Doi vó'i các phông, ban, ngành cia huyn
- Hoàn thânh 100% nhim vti thrçc giao trong cong tác phông, chng djch
COVID- 19, có tác ding tIch crc den kêt qua phông, chông dlch cija tinh và cüa huyn.
- Chü dng theo dOi, phân tIch, dánh giá, dir báo tInh hInh dch bênh d tham
mu'u kjp th?ii cho lãnh dio huyn vâ Ban Chi do phông, chông djch COVID-19
cüa huyn các phuang an, kjch bàn irng phó, các giái pháp tong the, dOng b dê
triên khai thirc hin phông, chông dai djch phü hçip, hiu qua.
- TIch crc, chü dng, sang t?o, linh hott trong vic tham mu'u cho lãnh do
huyn và Ban Chi dao phông, chông djch COVID- 19 huyn thçrc hin tht "mvc tiêu
kép" vtira phát triên kinh tê - xã hi, vra dam bâo an toàn phông, chông dai djch.
- KhOng bj phê bInh nhãc nhâ trong cong tác phông, chng djch. Không có
can bô, cong chirc, viên chirc, ngui Lao dng vi phm trong cong tác phOng,
chông djch COVID- 19.
b) Dó'i vó'i Uy ban Mt trcn To quóc Viçt Nam và các tO cht'c chInh tn - xä
h3i cüa huyn
Thi dua dông hành c1ng các cp, các ngành, các dja phuung trong Cong tác
phOng, chông dai djch COVID-19, vn dng doàn viên, hi viên tich crc tham gia
dOng gop bang cOng sirc, tiên cüa, may móc, trang thiêt b... và giám sat vic triên
khai thçrc hin cong tác phông, chông djch.
c) DOi vói các xä, thj trOn
- Hoàn thành 100% nhim vii duçic giao trong cong tác phông, chng djch
COVID- 19.
- Thirc hin tot vic xây dirng mi xà, thj trn là "pháo dài", ngi.thi dan là
"chiên si" trong phông, chông djch. Tuyên truyên, vn dng, thuyêt phçic Nhân dan
tai dja phuang dOng thun thrc hin tot các chü trtnmg, thrng lôi cüa Dãng, chInh
sách, pháp lut cUa nhà nu'âc trong cOng tác phOng, chông dch, dam bão thông
dip "5T" và "5 K".
- Co bin pháp, giãi pháp chi do quyt 1it, có mO hInh, cách lam mi sang
tao, hiu qua trong cong tác phông, chông djch.
- Kim soát tt djch bênh, khOng dê tInh trng dch bnh lay lan ra cong
dng, bào v ducc khu virc "vi.'ing xanh" cüa dja phisong, cüa khu dan cu.
- KhOng bj phê binh nhãc nhà, vi phm cOng tác phOng, chng dch. KhOng
cO can b, cong chiLrc, viên chirc, ngui lao dng vi phm trong cOng tác phOng,
chông djch COVID-19.
d) Dó'i vol thón, xóm, khó'i, phd
- Hoàn thàrih 100% nhim vçi duçic giao trong cong tác phông, chông djch COVID- 19.
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- Thirc hin tot miic tiêu cüa dja phuang trong vic xây dirng mi xâ, thj trn
là "pháo dài", nguôi dan là "chiên si" trong phông, chông djch. Tuyên truyn, vn
ding, thuyêt phiic Nhân dan tai dja bàn và nai cii trü dOng thun thirc hin tat cac
chü tnrclng, dung lôi cüa Bang, chInh sách, pháp lut cüa nhà nuOc trong cOng tác
phOng, chông djch, dam bâo thông dip "5T" và "5K".
trong
- Co bin pháp, giái pháp, mô hInh cách lam mói sang tao, hiu
cong tác phông, chông djch.
- Kim soát t& djch bnh, khOng d tInh trang djch bnh lay lan i'a cong
dông, bâo 4 dixçc khu virc "vüng xanh" cüa dja bàn, cüa khu dan cii.
- Không bj phê bInh nhc nhâ, vi phm cong tác phOng, chang djch.
d) Dcii v&i các cc quan tuyên truyén
Thirc hin tOt cong tác tuyên truyn, thông tin tói ngtxôi dan mt cách kjp
thai, chInh xác, hiu qua ye tInh hmnh và các bin pháp phông, chOng dai djch, gop
phân tao niêm tin, tao dông thun xä hi, nâng cao nhn thtc và sir chü dng cüa
nguàri dan trong phông, chông dai djch.
e) Di vái 4cc lzig & tuyln ddu tryv tiêp tham gia cong tácphdng, chng djch
- Thi dua th hin chI "chân c1rng dá mm", nhit huyt, tm lông nhân ái,
tn tam, t.n hrc vâi cong vic, phvc vii dông bào, dông thai bào dam an toàn chông
djch; có các giài pháp, sang tao hiu qua trong cong tác phông, chông djch.
-Hoàn thành xut s.c nhim vi thrgc giao trong Cong tác phông, chang djch
có thâm quyên ghi nh.n, dánh giá cao; không bj phé bInh nhäc nhäc nhO,
duçrc
vi pham trong cong tác phOng, chông djch.
J Doi vó'i các doanh nghip, doanh nhán thuç5c các thành phdn kinh tl
- Phát huy tinh thn yêu nurc, tir ton dan tc, cüng dang lOng, doàn kit, th
hin chI, bàn lTnh, trI tue, n Iirc vlxçit qua các khó khàn, thách thüc thi dua vra
chOng djch, vra duy trI và on djnh san xuât kinh doanh, chãm lo vic lam, dam bão
thu nhp và diii song cho ngirôi lao dng.
- Thijc hin cO hiu
hoat dng san xut, kinh doanh "an toàn d san
xut, san xut phâi an toàn"; CO dóng gop h trq, giñp d cong tác phOng chOng
djch trên dja bàn huyn bang tiên, hin vat, hang hóa, may móc, trang thiêt N...
- Chap hành tat chü tn.rang, duäng iai cüa Bang, chInh sách, pháp lut cüa
Nhà nizâc; thirc hin tot các nghia vt cüa doanh nghip v&i nhà niiâc và ngi.thi lao
dng; không bj phé binh nh&c nba, vi pham trong cOng tác phOng, chông djch.
nhán tInh nguyen vien
g) Di vói tp the',
- TIch c'rc, ti.,r ngu4n tham gia cOng tác phOng, cháng djch; nhit tInh, hang
hái, không ngi gian khó; cO ' tixâng mOi, sang tao trong cOng tác phOng, chông djch.
- Chap hành tot chü tri.wng, thr&ng iai cüa Bang, chInh sách, pháp lut cüa
Nhã nuàc; khOng bj phê binh nhc nhà, vi phm trong cong tác phông, chông dch.
h) Di vó'i ngu'&i dan
- Luôn chap hành tat các chü tnuang, di.thng iai cüa Bang, chInh sách, pháp
phOng, chOng djch, nhat là nh&ng nai
1ut cüa Nhà nithc và cüa dja phucxng
qua

cap

qua

ca

ye

a
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phong tóa, each ly; hành dng có trách nhim vi bàn than, gia dInh, cng dng Va
xâhôi.
- Phát huy truyên thông doàn kt, yêu ni.rôc, "là lành dôrn Ia rách", h trg ln
nhau vuqt qua khó khän; có dóng gop h trq, giüp d cong tác phông chông djch
trén dja bàn huyn bang tiên, hin vat, hang hóa, may moe, trang thiêt bj... gop
phân sm day lOi và chiên tháng dai djch COVID-19.
Can cir tiêu chuân thi dua nêu trên và thành tich ci.ia các tap th& Ca nhân
trong vic thirc hin Phong trào thi dua dc bit "Ca nuO'c doàn kêt, chung si:rc,
dông lông thi dua phông, chông và chiên thàng dai djch COVID- 19", UBND
huyn quyêt djnh khen thu&ig và dê ngh các cap có thârn quyên khen thu&ng cho
các trixing h9p có thành tIch xuât sac tiêu biêu.
4. Thu tiic h so' d ngh khen thuong
Vic d nghj khen thu'ng thirc hin theo thu tilc don giãn (quy djnh ti Diu
55 Nghj djnh sO 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cüa ChInh phü), gôm có:
- Tar trInh dê nghj khen thu&ng cOa các Co quan, don vj, dja phuong (kern
theo danh sách các t.p the, cá nhân dé nghj khen thithng).
- Biên bàn h9p bInh xét khen thu&ng cOa Hi dông Thi dua - Khen thucing
(hoc bién bàn bmnh xét cOa co quan dOi vri Co quan, don vj khOng có Hti dông
Thi dua, Khen thu'&ng).
- Báo cáo thành tIch cüa tp the, cá nhân trong do ghi rO hành dng, thành
tIch, cOng trng dé dê nghj khen thu&ng duçic Ca quan, don vj, dja phu'ang quán l
trirc tiêp xác nhn.
Lu'u : C'ác tap thd, cá n/ian thu3c CáC Co. quan ngành dQc cza tinh dóng trén
d/a bàn huyn dé ngh/ khen thw&ng cap N/ia nu'ó'c theo nguyen tàc "Cap nào quán
1 ye to chtc, can bó, cOng chtc, viên chic, ngu'ô'i lao dng và qu9 hrong thl cap
do CO trOch nhim khen thu'àng hoc trinh cap trén khen thumg dOi vO'i các dOi
tu''ng thu5c phgrn vi quOn I ".
III. TO CHIC THVC HIN
1. Thu tru'ö'ng các Co. quan, ban, ngành, to chü'c chInh trl - xã hi cüa
huyn, UBND các xã, thj trân
- Can ci chüc nãng, nhirn v duçc giao và ni dung K hoch nay; xây
drng kê hoch cii the dé to chirc thirc hin Phong trão thi dua dc bit Ca nuâc
doãn kêt, chung sue, dOng lông thi dua phông, chOng và chiên thang di djch
COVID-19 tii co quan, don vj, dja phi.rang mInh darn bão hiu qua; gü'i kê hoach
ye Uy ban nhân dan huyn (qua PhOng Ni vy huyn, truarc ngày 25/10/2021.
- Kjp than biu throng, khen thLràng theo thrn quyn và d nghj cap trên
khen thu'Ong càc tp the, cá nhân có thành tIch tiêu biêu xuât sac trong Phong trào
thi dua.
2. Be ngh U ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn vA Các to chü'c
chInh tr - xã hi cua huyn
Phat huy sirc rntnh khi di doàn kêt toàn dan, dày rnanh tuyên truyên, vn
dng, hithng dan, thuyêt phirc nguai dan chap hành nghiém càc bin pháp phông,
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chng djch; kêu gçi tinh thn tuong than, tuclng ái, giip di 1n nhau; vn dng các
nhà hâo tam tiêp tVc ho trçi, üng h kinh phi, nhân lirc phiic vi cong tác phông,
chông djch cUa tinh, cüa huyn; dê xuât
có thâm quyên khen thuàng cho các
tp the, cá nhãn có nhiêu dóng gop theo quy djnh.
3. Phông Van hóa và Thông tin huyn, Trung tm Van hóa — Th thao
và Truyn thanh huyn
Tich crc tuyên truyn, ma các chuyên trang, chuyén miic, tang ct.r&ng thyi
krçmg giôi thiu, biêu duong gixong diên hInh tiên tiên, mô hInh mâi, each lam
hay, sang tao trong to chrc thrc hin Phong trào thi dua.
4. Phong V te huyçn
Tip thin, thm djnh h so d nghj khen thuâng cüa các co quan, don vj, dja
phucing báo cáo Ban Chi dao Phông, chông djch COVID- 19 huyn xem xét, cho
kien tru6c khi trinh Uy ban nhân dan huyn (qua Phông N5i vy huyn) khen thi.thng
có thâm quyên xét, khen thuâng theo quy djnh.
và dé nghj
5. Phông Ni vii huyn
- Chü trI, phM hçip vâi các Co quan, don vj, dja pht.rcxng trin khai, don dc
vic to chirc thrc hin Kê hoach; huang dan so kêt, tOng kêt, dánh giá Phong tráo
thi dua; tOng hçip két qua th?c hin, báo cáo Uy ban nhân dan huyén.
- Thm djnh h6 so, tham mru cho Hi dng Thi dua, Khenthuâng huyn,
Uy ban nhân dan huyn khen thu&ng và trInh các cap có thãm quyên khen thu'&ng
cho các tp the, cá nhân có thành tich tiêu biêu xuât sac trong cOng tác phOng,
chOng djch COVID-19 theo quy djnh.
Trén day là K hoach t churc thrc hin Phong trào thi dua dc bit "Ca
ntrâe doàn kêt, chung süc, dông lông thi dfla phông, chOng và chiên thäng dai djch
COVID-19" trên dja bàn huyn Kim Son. Trong qua trInh triên khai thirc hin Kê
hoach, nu có vithng mc dé nghj CáC co quan, don vj phân ánh bang van bàn ye
Uy ban nhân dan huyn (qua Phông Nçäi vy huyn,) dé xem xét, diêu chinh phü
hçip vói tInh hInh din biên cüa djch COVID-19 trên dja bàn huyn./1
cap

A

cap

Ncinhin:.- So Ni viii tinh Ninh BInh;
- Thtr&ng trirc Huyn Ciy;
- ThLr&ng trirc HDND huyn;
- Chü tjch, các PCI UBND huyn;
- Cáe phong, ban, ngành, doàn the cüa huyn;
- UBND các xä, thi trân;
- CPVP HDND và UBND huyn;
- Lt.ru: VT, NV
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