UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đặc biệt
“Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid - 19”

Hưởng ứng 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” do Thủ
tướng Chính phủ phát động ngày 14 tháng 8 năm 2021;
Căn cứ Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26 tháng 5 năm 2021 của
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phát
động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống
dịch Covid - 19” (gọi tắt là Phong trào thi đua), với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực
khắc phục những khó khăn và tìm giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, nhằm
tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch
Covid - 19.
- Động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức,
người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo tham
gia cùng với các ngành chuyên môn và chính quyền các cấp khắc phục khó
khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc nhất. Đặc biệt là những người trực tiếp tham mưu, trực tiếp thực hiện nhiệm
vụ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, từ đó, phát hiện những tấm
gương tiêu biểu, những sáng kiến, kinh nghiệm hay để kịp thời nêu gương, nhân
rộng.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo tuyên truyền, vận
động toàn thể nhân dân đồng thuận, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện Chỉ
thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị
16/CT-TTg) và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các
giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 (gọi tắt là Nghị quyết 86/NQCP).
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- Tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của từng địa phương và được
triển khai rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và các cấp, các ngành, các cơ
quan, đơn vị với nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, có mục tiêu, tiêu chí rõ
ràng, cụ thể và phải phù hợp với các quy định hiện hành.
- Chủ động khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, theo từng cấp và
tổ chức trao thưởng ngay sau khi tổ chức, cá nhân lập được thành tích (khen thưởng
đột xuất) để động viên, khích lệ kịp thời.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua
a) Tập thể: Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh… và doanh
nghiệp; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các Khóm, Ấp, Khu phố;
Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán, Tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh.
b) Cá nhân: Những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch
Covid - 19 trên địa bàn Tỉnh (kể cả người dân).
2. Nội dung thi đua
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo,
phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi
người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19 nhằm ngăn
chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng;
bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. 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 cho nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.
- Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm,
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
vi rút Corona tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tỉnh), đặc biệt khi thực
hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường
“4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa
phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người
lao động chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 phù họp với bối cảnh, điều kiện công tác của bản thân, đơn vị, địa
phương.
- Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý
nghiêm những người đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid - 19 của tỉnh.
- Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh
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phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động
trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành
chính.
- Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hỗ trợ các nguồn
lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
3. Thời gian thi đua
Từ lúc phát động phong trào thi đua đến khi có công bố hết dịch của Ban
Chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp và của Chính phủ.
III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn
Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp
và trách nhiệm của cá nhân thực hiện tốt các nội dung thi đua, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện nêu trên. Ngoài ra:
a) Đối với tập thể
- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai
thực hiện sự chỉ đạo, lãnh đạo về phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn
tỉnh.
- Có sáng kiến, cách làm hay, mô hình, giải pháp mới có hiệu quả trong
công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
b) Đối với cá nhân
- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai; có
nhiều cố gắng, nỗ lực trong trực tiếp thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19.
- Có sáng kiến, cách làm hay, mô hình, giải pháp mới có hiệu quả trong
công tác phòng, chống dịch Covid - 19.
- Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người xung quanh thực hiện có
hiệu quả các chỉ đạo, yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm
quyền; tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ
quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Tích cực hỗ trợ, giám sát
việc chấp hành cách ly y tế tại nhà, có tinh thần tự giác, phát hiện và báo cáo kịp
thời các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Hình thức khen thưởng
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các đối tượng theo khoản 1,
mục III Kế hoạch này.
- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố
do đơn vị, địa phương quy định
- Các hình thức khen thưởng phù hợp của Công ty, doanh nghiệp.
3. Số lượng khen thưởng
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3.1. Khen thưởng đột xuất (không quy định số lượng)
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, cá nhân
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân có phát minh, sáng
kiến, mô hình hay, giải pháp mới, hiệu quả; các đội thiện nguyện, các nhóm, đội,
tổ… đạt thành tích đột xuất ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể,
cá nhân đảm nhiệm; các đơn vị, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hỗ
trợ, phối hợp phòng, chống dịch Covid - 19.
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các mạnh thường quân là
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân trong và ngoài tỉnh có đóng góp
tiền, vật chất, trang thiết bị y tế… có giá trị quy ra tiền từ 50 triệu đồng trở lên
đối với cá nhân và 100 triệu đồng trở lên đối với tập thể; tập thể, cá nhân vận
động tổ chức, cá nhân khác đóng góp từ 01 tỷ đồng trở lên (01 lần vận động
hoặc cộng dồn trong một năm) được quy định tại khoản 2, Điều 22, Quyết định
209/QĐ-UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh.
2. Khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi
đua
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho tập thể các sở, ban
ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, huyện, thành phố do Sở Y tế
(Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Tỉnh) phối hợp với Sở Nội vụ (Cơ quan
Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh) và các ngành có liên quan
thẩm định, bình xét và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Tỉnh theo quy trình.
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, cá nhân (các
phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; công chức, viên chức, người lao
động thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh), các
đơn vị bình xét và đề nghị khen thưởng từ 05 đến 10 tập thể, cá nhân.
Riêng các đơn vị tuyến đầu tham gia phòng chống dịch như: Sở Y tế,
Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Tỉnh… bình xét và đề nghị khen thưởng từ 20 đến 35 tập thể, cá nhân (bao gồm
chung các đối tượng là phòng, ban chuyên môn, đơn vị thuộc, trực thuộc; công
chức, viên chức, người lao động)
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc
cấp huyện (gồm: các phòng, ban, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các
xã, phường, thị trấn; Khóm, Ấp, Khu phố; Tổ Nhân dân tự quản, Tổ dân phố và
người dân): Mỗi huyện, thành phố xét và đề nghị khen thưởng từ 20 đến 30 tập
thể, cá nhân.
* Lưu ý: Khi xét khen thưởng cho cá nhân phải đảm bảo điều kiện, tiêu
chuẩn và theo quy định tại khoản 2 Điều 3, Quyết định 209/QĐ-UBND.HC ngày
03/3/2020 của UBND Tỉnh.
IV. HỒ SƠ, THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
1. Đối với hình thức khen đột xuất
- Hồ sơ gồm: Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND

5
các huyện, thành phố (kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng) và tóm tắt trích
ngang thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (ghi rõ thành
tích, công trạng, giải pháp, mức đóng góp, vận động đóng góp, số tiền đóng
góp...).
- Do hình thức khen thưởng đột xuất nên không quy định thời gian, các cơ
quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đột
xuất về Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh) để thẩm
định, trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy định.
(Khuyến khích các các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố
gửi hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4).
2. Đối với hình thức khen Phong trào thi đua
- Hồ sơ 02 bản chính gồm: Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố; Biên bản họp bình xét khen thưởng của Hội
đồng TĐ-KT cùng cấp; Tóm tắt trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân đề
nghị khen thưởng (theo phụ lục 1); Tóm tắt sáng kiến, cách làm hay, mô hình
giải pháp mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 (theo phụ
lục 2) và các văn bản có liên quan đến nội dung của chuyên đề thi đua.
- Thời gian trình khen thưởng: Sau 05 ngày khi có Thông báo hết dịch
bệnh của Ban Chỉ đạo Tỉnh và của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị và UBND
các huyện, thành phố gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Sở Y tế (Cơ quan
Thường trực của Ban Chỉ đạo Tỉnh).
3. Quy trình xét khen thưởng phong trào thi đua
Sở Y tế là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và lập hồ sơ
trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy trình sau:
- Tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng phong trào thi đua của
các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố; tổ chức lấy ý kiến các sở,
ban, ngành liên quan.
- Xin ý kiến Ban Chỉ đạo Tỉnh (về số lượng, đối tượng khen thưởng nếu
có phát sinh)
- Hoàn chỉnh thủ tục trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy định (thông
qua Sở Nội vụ chậm nhất 10 ngày sau khi thực hiện Quy trình).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội…, Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh: Phối
hợp, tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân phù hợp với điều kiện thực tiễn ở từng
cơ quan, đơn vị, địa phương.
Từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp căn cứ chức năng,
nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, gắn tổ chức thực hiện đợt thi đua này
với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; vận động
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cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng
và thực hiện thi đua đạt kết quả tốt nhất.
2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức
thành viên: Căn cứ nội dung và các tiêu chí thi đua, phối hợp tuyên truyền, vận
động các tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tích cực
hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan
báo, đài trên địa bàn tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
về Phong trào thi đua; tuyên truyền, vinh danh, biểu dương các tập thể, cá nhân
điển hình, tiêu biểu trong phong trào thi đua.
4. Giao Sở Y tế (Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Tỉnh): Phối
hợp với Sở Nội vụ theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ,
trình UBND Tỉnh khen thưởng theo quy định.
5. Giao Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh):
Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Đề xuất hình thức khen thưởng đột xuất kịp thời và phối hợp với Sở Y tế trong
công tác xét khen thưởng phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời
các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua.
Đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa
phương khẩn trương tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để
phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND Tỉnh (qua
Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Tỉnh;
- Các sở, ban ngành, tổ chức CTXH Tỉnh;
- Báo ĐT, Đài PTTH ĐT, Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX. VD.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa
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Phụ lục 1

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Kế hoạch số 260 /KH-UBND ngày27 tháng 8 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

TT
1
2

I. Tập thể
Tập thể

Thành tích trích ngang
(từ 15-20 dòng)

3
Ông/bà

II. Cá nhân
Họ và tên

Đơn vị

Thành tích trích ngang
(từ 15-20 dòng)
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Phụ lục 2

BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CÁCH LÀM HAY, MÔ HÌNH GIẢI PHÁP MỚI
CÓ HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG COVID-19
(Kèm theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

- Tập thể/cá nhân:
- Tên sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới:
BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG :
1. Thực trạng trước khi có sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới:
1.1. Thực trạng
1.2. Mô tả mục đích, nội dung của sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới:
1.2.1. Mục đích:
1.2.2. Nội dung:
2. Hiệu quả của sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới mang lại:

