
 

 
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động và triển khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng  

địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” 

 

Thực hiện Công văn số 7579/KH-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống 

COVID-19”, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch phát động và triển 

khai Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, 

chống COVID-19” (sau đây gọi tắt là Phong trào) tại Sở Khoa học và Công nghệ, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giữ vững cơ quan, đơn vị an toàn trong phòng, chống COVID-19; bảo 

đảm an toàn sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ); 

hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. 

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị xây dựng, 

phát động và duy trì hoạt động hiệu quả Phong trào. 

- Phát huy vai trò của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo phòng, đoàn thể 

làm hạt nhân cho Phong trào; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CCVCNLĐ 

trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm; phân công và xác định rõ 

trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng, đơn vị; sự phối hợp đồng bộ, linh 

hoąt giữa các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể. 

- Đẩy mąnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Phong trào; phát 

huy được vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, khen 

thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phąm trong thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi 

đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả thực hiện phong trào. 

II. NỘI DUNG 

1. Phát động phong trào 

Sở KH&CN tổ chức Lễ phát động bằng hình thức Hội nghị trực tuyến (qua 

Zoom meeting) vào lúc 14h30' ngày 12/8/2021. 

2. Tuyên truyền, vận động 
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- Mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, vận động CCVCNLĐ và quần 

chúng Nhân dân trên các kênh thông tin của Sở: trang thông tin điện tử Sở, tam 

nông, các trang fanpage Công đoàn cơ sở, Chi đoàn, facebook cá nhân để nhận 

thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19; 

nắm vững, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy đinh, thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, 

việc tốt trong thực hiện Phong trào; thông tin kịp thời và đầy đủ về kết quả xử lý 

đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

- Kêu gọi tinh thần “tương thân, tương ái”, “nhường cơm, xẻ áo”, dùm bọc 

lẫn nhau trong cơ quan, đơn vị. Vận động, kêu gọi sự chung tay chia sẻ, ủng hộ, 

giúp đỡ của các đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, trong khả năng của mình, 

tích cực hưởng ứng, tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm 

nguồn lực để cùng Đảng và Nhà nước tập trung phòng chống dịch bệnh. 

3. Thi đua, khen thưởng, động viên 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua của các tổ chức, cá nhân thực hiện 

Phong trào trên cơ sở Bộ tiêu chí “An toàn về COVID-19” và các văn bản liên 

quan, gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị. 

Khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các điển hình tiên 

tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đạt 

các tiêu chí thi đua trong thực hiện Phong trào. 

4. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. 

III. NGUỒN KINH PHÍ 

Từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị, và kêu gọi, huy động từ nguồn xã 

hội hóa (nếu có) 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

- Chủ động triển khai kế hoạch, phối hợp thực hiện và đề xuất các sáng 

kiến, giải pháp để phát huy hiệu quả của Phong trào. 

- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đồng bộ để phòng, chống 

dịch bệnh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để 

dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị mình. 

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động CCVCNLĐ và Nhân dân nâng cao 

ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; xem xét phân 

loại thi đua hàng năm đối với CCVCNLĐ. 

- Tiếp nhận các nội dung văn bản, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn liên 
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quan về đánh giá an toàn, tiêu chí khen thưởng, các quy định hướng dẫn có liên 

quan... và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình của cơ quan, đơn 

vị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao Văn phòng Sở chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế 

hoạch, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện về Ban Chỉ đạo (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao ). 

- Các phòng/ đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Phối hợp báo cáo các 

nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Sở./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-

19” (VBĐT); 

- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng/ đơn vị (VBĐT); 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 
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