ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THỌ
Số: 67

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thọ, ngày13 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phát động và triển khai Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng
địa bàn an toàn phòng, chống COVID-19”
Thực hiện Kế hoạch số 3066/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND thị
xã Ninh Hoà về phát động và triển khai Phong trào “ Toàn dân tham gia xây
dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” trên địa bàn thị xã Ninh
Hoà.
UBND xã Ninh Thọ Ban hành kế hoạch phát động và triển khai Phong
trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID19” (sau đây gọi tắt là Phong trào) với các nội dung sau:
I. MỤC TÍCH, YÊU CẦU
- Hình thành và giữ vững các địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID19; bảo đảm an toàn sức khỏe cho Nhân dân; hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên
ngoài.
- Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ đạo, các ban
ngành đoàn thể có liên quan, xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả
Phong trào với mục tiêu mở rộng “ vùng xanh ”, thu hẹp và tiến tới xóa “ vùng
đỏ”.
- Phát huy vai trò của Tổ tự quản của thôn an toàn trong phòng, chống
dịch COVID-19 để làm hạt nhân cho Phong trào; nâng cao ý thức, trách nhiệm
của từng cá nhân, mỗi gia đình trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh;
khuyến khích các mô hình, hình thức hoạt động tự quản tương ứng ở các cơ
quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu
dân cư...; áp dụng thực hiện phù hợp với quy mô, tình hình và yêu cầu thực tế,
đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân
dân, kêu gọi chung tay chia sẻ, nâng cao ý thức, tự giác thực hiện các quy định
về phòng, chống bệnh dịch; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái,
tích cực hưởng ứng, ủng hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm nguồn lực để cùng
Đảng và Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh.
- Thực hiện thường xuyên, liên tục; có trọng tâm, trọng điểm; phân công,
hướng dẫn và xác định rõ trách nhiệm của các thành viên; sự phối hợp đồng bộ,
linh hoạt giữa các ban ngành đoàn thể và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc
các cấp, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, người dân.
- Đẩy mạnh 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

2
dịch COVID-19 và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong thực
hiện phòng, chống bệnh COVID-19; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào
thi đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả thực hiện phong trào.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phát động phong trào
a) Hưởng ứng Phát động phong trào của Thị xã:
UBND thị xã Ninh Hoà tổ chức Lễ phát động bằng hình thức Hội nghị
trực tuyến vào lúc 09 giờ ngày 13/8/2021 (điểm cầu tại phòng họp 2 UBND thị
xã và tại Trụ sở UBND các xã, phường)
b) UBND các xã tổ chức phát động sau ngày phát động của UBND thị xã,
hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/8/2021 (lựa chọn hình thức phát động
phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương và bảo đảm các quy định về
phòng chống dịch bệnh).
2. Mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn xã: thực hiện theo Hướng dẫn số 7582/HD-BCH
ngày 09/8/2021 Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh Khánh Hòa.
3. Tuyên truyền, vận động
- Mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, vận động quần chúng Nhân
dân 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
định, 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", đùm bọc
lẫn nhau trong từng thôn, tổ dân phố..., tô thắm truyền thống nhân nghĩa, đoàn
kết của dân tộc Việt Nam.
- Vận động, kêu gọi sự chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể
Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã, 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.
4. 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 địa phương;
- 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, gia đình, cộng đồng, tập thể có
thành tích xuất sắc đạt các tiêu chí thi đua trong thực hiện Phong trào.
5. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và sơ kết, tổng kết, rút kinh
nghiệm.
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III. NGUỒN KINH PHÍ
Từ nguồn Ngân sách xã và kêu gọi, huy động từ nguồn xã hội hóa của
toàn thể Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài xã, kiều bào.
IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ chung cho tất cả các ban ngành, đoàn thể
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; căn cứ định hướng
chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và mục đích, yêu cầu của Phong trào, các ban
ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, 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 Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan không để
dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị mình.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ 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 các cán bộ, công nhân viên chức, người lao
động và các hộ gia đình.
- Tiếp nhận các nội dung văn bản, hướng dẫn của Cơ quan chuyên môn
liên quan về đánh giá an toàn, tiêu chí khen thưởng, các quy định hướng dẫn có
liên quan về tổ tự quản... và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình
của địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo
giao.
2. Công chức Văn hoá - Xã hội
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan tham mưru, bảo đảm về
nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo.
- Tăng cường cập nhật hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp trên, nghiên
cứu, tham mưu triển khai, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các chức sắc, tín đồ tôn giáo và
Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong sinh hoạt
tôn giáo và tín ngưỡng.
- Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Phong trào.
3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên
- Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện tổ chức tuyên
truyền, vận động triển khai trong các đoàn thể chính trị - xã hội, hội viên, đoàn
viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng Phong trào, tích cực tham gia vào Tổ
tự quản thôn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Chủ trì phối hợp với Công chức Văn hoá - Xã hội xã và các đoàn thể có
liên quan, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức Lễ phát động phong trào.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.
4. Đề nghị Hội Cựu Chiến binh xã
Phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ; tích cực tham gia, hưởng ứng
Phong trào; hướng dẫn các cơ sở Hội cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với tình hình
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thực tế của địa phương và đề xuất lực lượng Cựu Chiến binh tham gia các Tổ tự
quản các thôn thực hiện nhiệm vụ Thôn an toàn trong phòng, chống dịch
COVID-19.
5. Trạm Y tế
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Bộ tiêu chí
"An toàn về COVID-19" (đối với thôn, doanh nghiệp, trường học).
- Thực hiện công bố địa bàn thôn an toàn trong phòng, chống dịch
COVID-19.
- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch cho các Tổ tự quản trong việc
phát hiện và xử lý đối với người nghi nghiễm bệnh, giám sát người về từ vùng
dịch, người cách ly tại nhà, người khai báo không trung thực.
- Thực hiện các nội dung khác thuộc lĩnh vực chuyên môn y tế trong
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.
6. Công chức Văn phòng - Thống kê
- Xây dựng các văn bản, nội dung hướng dẫn về công tác thi đua, thực
hiện khen thưởng khi đạt các tiêu chí đánh giá thi đua của Phong trào.
- Theo dõi, phối hợp với Công chức Văn hoá – Xã hội tổng hợp, tham
mưu khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực
hiện Phong trào (kết hợp với việc thực hiện Hướng dẫn số 7115/HD-UBND
ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về khen thưởng thành tích trong công tác
phòng, chống dịch COVID-19).
7. Công chức Địa chính - Xây dựng
Hướng dẫn các Tổ tự quản, người dân cung cấp thông tin cho cơ quan
chức năng để kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; tăng cường công
tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại, kiên quyết không để
xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá theo quy định.
8. Công chức Tài chính - Kế toán
Tham mưu UBND xã và Ban Chỉ đạo về kinh phí thực hiện Phong trào và
kinh phí hỗ trợ cho Tổ tự quản.
9. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Chỉ đạo lực lượng dân quân tích cực tham gia, hỗ trợ hoạt động của các
tổ tuần tra, tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19.
10. Công an xã
Tăng cường công tác quản lý cư trú; phát động phong trào toàn dân tích
cực tham gia tố giác các trường hợp cư trú trái phép trên địa bàn; hỗ trợ lực
lượng chức năng tham gia truy vết, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, các cán bộ công chức, các ban ngành, đoàn thể
liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ
hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban
Chỉ đạo (thông qua Công chức Văn hoá - Xã hội) để tổng hợp, theo dõi.
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2. Công chức Văn hoá Xã hội theo dõi, đôn đốc kiểm tra và định kỳ tổng
hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả triển khai phong trào gửi
về UBND thị xã.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng
địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19" các ban ngành đoàn thể,
cán bộ công chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc, thì báo cáo về UBND xã xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận: (VBĐT)
- UBND Thị xã (b/cáo);
- Thường trực Đảng ủy (b/cáo);
- TT HĐND xã (b/cáo);
- Ban Tuyên giáo;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các cán bộ, công chức xã;
- Lưu VP, VH-XH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Khánh Đăng

