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UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
________________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:  /KH-SLĐTBXH  Tây Ninh, ngày           tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
Phát động Phong trào thi đua Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19" 
______________ 

 

Căn cứ Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", 

gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh 

tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch Phát động thi đua 

"Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19" với 

các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19” và tham gia phong trào thi đua "Toàn dân 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã 

hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. 

- Chủ động và góp phần tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 

2. Yêu cầu: 

Phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham 

gia và có hành động thiết thực, cụ thể và ra sức chung tay phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

II. NỘI DUNG: 

1. Phát động phong trào thi đua thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ 

đạo theo Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", 

gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh 

tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19” và các 

chỉ đạo của bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh trên 

tinh thần "Chống dịch như chống giặc"; chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của 

người đứng đầu, đi trước một bước sẵn sàng cho mọi tình huống. Trong đó tập trung 

tuyên truyền nội dung thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không hoang 

mang, không kỳ thị và 03 trước (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, 

phương tiện vật tư chuẩn bị trước), 04 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, 
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phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 03 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp 

thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), ngăn chặn kịp thời, phát hiện nhanh và 

kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh cả trong tỉnh và từ nơi khác đến. Tuyên truyền, vận 

động công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, đội viên và 

Nhân dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, những thông 

tin gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân lên mạng xã hội. 

Tuyên truyền cho nhân dân việc phòng, chống dịch bệnh và hoạt động tập trung 

đông người; thực hiện nghiêm việc mang khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông 

người (như tại siêu thị, bệnh viện, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, 

công sở...) và ý thức trong việc cách ly tại gia đình nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lay lan 

dịch bệnh và các quy định pháp luật về vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh lây lan. 

Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến.  

Tự giác thực hiện nghiêm chỉnh việc khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh;  Tuyên 

truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cài đặt 

và sử dụng app "1022 Tây Ninh" để tiếp nhận các thông tin cảnh báo, khuyến nghị của 

các cơ quan Nhà nước trong tỉnh, trước hết là các thông tin về dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh, đồng thời phản ánh các thông tin để cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Nghiêm 

chỉnh tuân thủ các quy trình phòng, chống dịch do Ngành Y tế hướng dẫn trong thực thi 

nhiệm vụ. 

2. Phát động phong trào thi đua thực hiện "nhiệm vụ kép" là vừa phòng, chống 

dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ Chương trình công tác năm. Tuyệt đối không được 

chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện 

tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động 

phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Tây Ninh lần thứ V. 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho nhân dân nhanh chống, đảm bảo. Thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch số 1560/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Phong trào 

thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai 

đoạn 2019-2025"; chống biểu hiện "trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc 

chậm", đồng thời biểu dương, khuyến khích và khen thưởng sự năng động, sáng tạo thực 

hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

3.  Tập trung, tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị 

thuộc Sở, nhằm tôn vinh những thành quả các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua; 

đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu 

nước giai đoạn 2020-2025. 

4. Phát động công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp quỹ 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tham gia các hoạt động thiết thực theo chỉ đạo của 

các cấp, các ngành khi có yêu cầu.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: 
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- Căn cứ Kế hoạch này các đơn vị triển khai nội dung đến toàn thể công chức, viên 

chức và người lao động. Phát động, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

thực hiện khai báo cáo y tế. Đưa nội dung này làm một trong những điều kiện ưu tiên 

xét khen thưởng cuối năm. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các nội dung Chị thị số 15/CT-TTg 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 

phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 

03/CT-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động 

Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19” ra cộng đồng dân cư; 

Chị thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 520/SLĐTBXH-VP ngày 

10/3/2020 và Công văn số 791/SLĐTBXH-VP ngày 31/3/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Trên đây là Kế hoạch Phát động thi đua "Ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội tham gia phòng, chống dịch Covid-19" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐ TĐKT tỉnh; 

- Khối VHXH tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng CM; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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