ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

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

Số: 3999 /KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy Ninh Thuận về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 2750-CV/TU ngày 06/7/2022 của
Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt
“Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đợt thi đua
đặc biệt phòng, chống dịch bệnh) với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và
Nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, trong đó, tập trung vào
công tác phòng, chống một số dịch, bệnh đang có khả năng lây lan nhanh như
dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà…; khống chế, kiểm
soát tốt dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắcxin phòng chống COVID19; phát huy tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau
vượt qua khó khăn, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe
Nhân dân.
b) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh.
2. Yêu cầu
a) Đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh được tổ chức sâu rộng,
thực chất, các hoạt động cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô
trương hình thức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ban,
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và thu hút được Nhân dân toàn xã
hội tham gia.
b) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh;
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
II. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua
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a) Tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên
địa bàn tỉnh, lực lượng vũ trang nhân dân trực tiếp tham gia vào công tác phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
b) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, thành phố (cấp huyện),
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) và thôn, khu
phố.
c) Tập thể, cá nhân có những đóng góp về vật chất, phương tiện, trang
thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
2. Nội dung thi đua
a) Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu
cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phòng chống dịch, bệnh đang có khả
năng lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh, không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch
bệnh; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể; thường xuyên
tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn
vị, địa phương.
b) Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng COVID-19, sớm đạt
mục tiêu, yêu cầu đề ra, nhất là việc tiêm chủng trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động để nêu gương cho người dân trong việc tiêm vắcxin phòng
COVID-19; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19.
c) Ngành Y tế triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong
phòng, chống dịch bệnh đang có khả năng lây lan nhanh trên địa bàn toàn tỉnh
như: tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có
chứa nước đọng; chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện việc thu dung, phân tuyến
điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, hạn chế thấp nhất các trường
hợp tử vong. Bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công
tác phòng, chống dịch và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; tăng cường kiểm
tra, giám sát và có biện pháp cụ thể giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu hóa chất và vật tư y
tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; tăng cường đầu
tư, bố trí ngân sách để phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy mạnh việc giải
ngân vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
khi được phê duyệt đầu tư.
d) Huy động các lực lượng (Thanh niên, Phụ nữ, Công an…) phối hợp với
Ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng, theo
phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.
đ) Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền
sâu rộng đến mọi người dân thực hiện tốt vệ sinh phòng dịch và các biện pháp
phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà…Thông tin kịp thời các
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Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội,
an ninh trật tự xã hội và tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong
tình hình mới.
e) Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật
tư y tế để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
3. Thời gian thực hiện đợt thi đua: Từ nay đến ngày 15/12/2022.
III. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
1. Tiêu chuẩn: Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong
đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh; khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh,
tổ chức tiêm phòng vắcxin phòng chống COVID-19 đúng kế hoạch đề ra.
2. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Số lượng khen thưởng: Không qua 10 tập thể và 10 cá nhân
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi
đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở
Y tế và Sở Nội vụ) để theo dõi chậm nhất đến ngày 20/9/2022.
2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có
liên quan:
- Hướng dẫn tiêu chí khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt phòng, chống
dịch bệnh.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương
trong việc triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh; kịp
thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh
khi tiến hành tổng kết theo quy định.
3. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan,
đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi
đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh; dành nhiều
thời gian, thời lượng để tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện
phong trào thi đua và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu
biểu, xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua, tạo sức lan tỏa trong xã hội.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính
trị - xã hội cấp tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia
hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh.
5. Đề nghị Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tích cực chỉ đạo, vận động đoàn viên
thanh niên thi đua, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ
trợ chính quyền các cấp và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh.
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Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân
tích cực tham gia thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh, thể
hiện ý chí, sức mạnh, tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân trong tỉnh, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận./.
Nơi nhận:
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cơ quan, Doanh nghiệp tham gia Khối thi đua tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP (N.Đ.T);
- Lưu: VT, VXNV. NY

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

