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ỦY BAN DÂN TỘC 

 

  

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Công chức, viên chức,  

người lao động Ủy ban Dân tộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua  

phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 
 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBDT ngày      tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) 

                                                

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một 

số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, 

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 

của Quốc hội khóa XV và hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống 

đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hưởng 

ứng phát động phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết 

định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai 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”, Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, thủ trưởng các vụ, đơn vị, công 

chức, viên chức và người lao động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

công tác phòng chống đại dịch COVID-19 với phương trâm “chống dịch như 

chống giặc”, vừa phòng, chống dịch và nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ công chức, viên 

chức và người lao động đề cao tinh thần thi đua thực hiện tốt các biện pháp phòng 

dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.  

Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực nhằm 

khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động 

viên lôi cuốn các vụ, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tích cực, chủ 

động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. 

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của Ủy ban Dân tộc. Nêu cao vai trò trách nhiệm của 

cấp uỷ đảng, người đứng đầu các vụ, đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt 
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nhận thức một cách đúng đắn về phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các 

điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan. 

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen 

thưởng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị khen thưởng phải 

bảo đảm tính chính xác, công khai, công bằng và kịp thời, tạo động lực để tập thể 

và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn 

vị, địa phương là một pháo đài chống dịch” chiến thắng đại dịch COVID-19; các 

vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chủ động triển khai phong trào thi đua đặc biệt 

với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá 

nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch và tập trung thi đua thực hiện các nội 

dung chủ yếu sau:  

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 

Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch 

COVID-19. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, 

nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; đề cao 

vai trò của người đứng đầu các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các 

nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phòng, chống đại dịch. Chủ động lồng ghép thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn kết hợp phòng, chống đại dịch COVID-19 để phong trào 

thi đua đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. 

2. Thi đua phát huy các sáng kiến, các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số bị nhiễm COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các 

địa phương phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc 

tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc phòng, chống  

đại dịch COVID-19. 

3. Thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về 

phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá 

lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng 

hỗ trợ để cùng vượt qua khó khăn.  

4. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi để người dân hiểu, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống đại dịch COVID-19. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Nhằm thực hiện thắng lợi nội dung thi đua, các vụ, đơn vị phát huy tinh thần 

thi đua yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với các 

biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 để nâng cao ý thức của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành tốt các quy định về phòng, 

chống đại dịch. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, hành 



4 

 

 

động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy 

định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực 

hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn 

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

2. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Uỷ ban Dân tộc tăng cường chỉ 

đạo các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi chủ động, đề xuất với cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương quan tâm 

đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu các giải pháp 

đảm bảo linh hoạt, thiết thực phù hợp với nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Các vụ, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phát động đến toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động; phát huy tinh thần sáng tạo, siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống đại dịch, tạo đồng thuận để cùng nhau 

thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào thi đua. Vận động các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp đóng góp công sức, tăng cường xã hội hóa việc thực hiện phòng, 

chống đại dịch COVID-19. 

4. Các vụ, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

tuyên tuyền, giáo dục; phối hợp với các báo, tạp chí có chuyên mục biểu dương 

người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch 

hiệu quả, những cách làm hay để nhân rộng những giá trị tốt đẹp của con người, 

cộng đồng và cả dân tộc. 

5. Phát hiện và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, 

sáng tạo, tham gia tuyên truyền, cổ vũ, động viên và thực hiện có hiệu quả trong công 

tác phòng, chống đại dịch COVID-19. 

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng 

Tùy theo thành tích đạt được, hình thức khen thưởng được xem xét khen 

thưởng cấp Nhà nước hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

theo quy định.  

2. Tiêu chí và thủ tục khen thưởng 

2.1. Tiêu chí 

a) Đối với tập thể 

Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt phong trào thi đua, có 

thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

b) Đối với cá nhân 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Vụ, đơn vị trực 

thuộc Ủy ban Dân tộc là những người trực tiếp tham gia và có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc có sáng kiến, phát minh 

phục vụ có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. 
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2.2. Thủ tục hồ sơ 

a) Tờ trình của Vụ, đơn vị kèm danh sách tập thể, cá nhân đề nghị xét khen 

thưởng;  

b) Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (đối với đơn vị không có 

Hội đồng thi đua khen thưởng là biên bản họp liên tịch); 

c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của đơn vị trình 

khen); 

 (Biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 

30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc).   

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung của phong trào thi đua năm 2021 (Kế hoạch số 

293/KH-UBDT ngày 17/3/3021 của Ủy ban Dân tộc) yêu cầu các Vụ, đơn vị thuộc 

Ủy ban Dân tộc nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, 

thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thúc đẩy thực hiện 

thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc. 

 2. Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng phối hợp với Thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Ủy ban Dân tộc theo dõi, 

tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua, báo cáo Hội đồng Thi đua khen 

thưởng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc. 

 3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các Vụ, đơn vị 

gửi thông tin đến Thường trực Hội đồng TĐ-KT (Vụ Tổ chức Cán bộ) tổng hợp, 

báo cáo Hội đồng, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xin ý kiến giải quyết và điều chỉnh 

cho phù hợp. 

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

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát động phong trào thi đua trong toàn 

cơ quan hưởng ứng công tác phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19, 

phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, thống nhất hành động, sáng tạo, đổi mới 

phong cách làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

_________________ 

 

 




