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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh; sự vào cuộc tích 

cực kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, 

nỗ lực của các lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch nên tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh bước đầu cơ bản được kiểm soát tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.  

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt 

sự xuất hiện các biến chủng mới với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm 

hơn và còn có thể kéo dài, ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực đời sống xã hội nên 

cần có giải pháp phù hợp cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục 

tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả trên nguyên tắc 

nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo được nguy cơ dịch bệnh, chủ động tấn 

công, phòng ngừa tích cực, xử lý dứt điểm.   

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động 

“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng 

đại dịch Covid-19”; Ngày 28/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 2560/KH-UBND về tổ chức 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”. 

Để góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, 

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đề nghị các 

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực 

hiện tốt các nội dung thi đua sau: 

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, 

năng động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ và 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, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng 

đồng. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và 
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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 nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn 

cảnh khó khăn. 

2. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; 

giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khi xảy dịch bệnh do chủ quan, 

lơ là sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Toàn hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, tập trung, tham gia tích cực công 

tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay nhưng không xem nhẹ các nhiệm 

vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện “mục tiêu 

kép”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.  

Ưu tiên ngân sách, huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý 

thức chấp hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường vai trò giám sát 

của nhân dân, Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc kiểm soát người đi từ vùng dịch 

về địa phương. Đặc biệt quan tâm phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, trong 

khu, cụm công nghiệp. 

4. Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham 

nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào 

cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương 

án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.  

5. Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, các cán bộ, nhân viên y tế, công 

an, quân đội, ... tiếp tục thi đua, thể hiện vững vàng ý chí quyết tâm, không quản 

ngại khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, đồng thời bảo đảm 

an toàn chống dịch. 

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp 

ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục cải 

tiến mạnh mẽ phương thức làm việc phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tiến độ 

và chất lượng thời gian công việc, tuyệt đối không để đình trệ công việc; khẩn 

trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021. 

7. Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh 

thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý 

chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; 
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thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc 

làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, lực 

lượng vũ trang làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục 

nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch. 

9. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 

yêu nước, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua 

khó khăn; chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền để ngăn chặn nguồn 

lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. 

10. Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền; 

thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng 

chống dịch; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu 

trong phòng, chống dịch nhằm cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần 

đoàn kết dân tộc. 

Đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phát 

hiện, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Giao Sở Y tế tổng hợp, xem xét và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng 

và đề nghị các cấp khen thưởng (qua Sở Nội vụ) cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống dịch (trong và ngoài ngành y tế). 

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xét đề nghị khen thưởng 

theo trình tự thủ tục đơn giản quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 

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 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào 

đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị được giao có trách nhiệm phát động, triển 

khai tổ chức Phong trào thi đua cho phù hợp, thiết thực, mang lại hiệu quả, góp 

phần phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 nhằm 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./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng TĐKT Trung ương; 

-  Ban TĐKT Trung ương; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, NC, KGVX; 

- Lưu: VT, NC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Trương Quốc Huy 
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