UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43 /KH-SNN-VP

Bình Phước, ngày 01

tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức,
đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh
Bình Phước về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết,
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”,
Sở Nông nghiệp và PTNT phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phát huy sức mạnh của ngành nông nghiệp, tập trung nguồn lực cao nhất
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống
giặc”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa chống dịch Covid-19, vừa phục
hồi, phát triển ngành nông nghiệp phù hợp với kịch bản phát triển kinh tế - xã
hội, góp phần đảm bảo an sinh, xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân.
b) Khơi dậy truyền thống yêu nước, tương thân tương ái, đoàn kết và tinh
thần tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp.
2. Yêu cầu
a) Phong trào thi đua được triển khai sâu râu đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp.
b) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình
tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô tiêu biểu, những cách làm hay
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
II. KHẨU HIỆU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ, NỘI DUNG
THI ĐUA
1. Khẩu hiệu thi đua: “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua
phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”
2. Phạm vi, đối tượng thực hiện
Phát động phong trào thi đua được triển khai trong toàn thể tập thể, cá nhân
các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
3. Tiêu chí thi đua: thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng,
chống dịch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát
diễn biến trong tỉnh, khu vực và cả nước, chủ động phân tích, dự báo tình hình,
có kế hoạch, phương án phòng chống dịch; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành
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hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao trong công tác phòng, chống dịch Covid19; tích cực, nhiệt huyết, tận tâm tận lực với công tác phòng chống dịch, đồng
thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch; chấp hành tốt các quy định phòng,
chống dịch.
4. Nội dung thi đua
a) Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt,
hiệu quả hơn: tập thể các đơn vị trực thuộc Sở triển khai khích lệ lực lượng cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác, tích cực tham gia phòng chống
dịch Covid-19 nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; tích cực tham gia
sản xuất, góp phần phục hồi kinh tế, xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm người
đứng đầu trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng các yêu cầu
cấp bách trong công tác phòng, chống dịch.
b) Thi đua đảm bảo an sinh xã hội: phấn đấu thực hiện tốt, thực hiện xuất
sắc nhiệm vụ được giao của ngành nông nghiệp và theo kế hoạch kịch bản phát
triển ngành phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã
hội.
c) Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự,
an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu
tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình
đại dịch gây rối, chống phá.
d) Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
chính quyền các cấp triển khai.
III. KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở phát hiện, đề nghị khen
thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 với các hình thức khen thưởng: Huân chương lao động; Huân
chương chiến công; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở với tiêu chuẩn khen thưởng tại Kế
hoạch số 278/KH-UBND ngày 26/8/2021.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp theo quy định (của Hội đồng TĐKT, Ban chỉ đạo, Lãnh đạo
đơn vị);
- Bản tóm tắt báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và
PTNT có trách nhiệm:
- Căn cứ Kế hoạch này triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù
hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
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- Trong kế hoạch phát động phong trào thi đua phải xác định các nhiệm vụ,
chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sát thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi cơ
quan, đơn vị và giải pháp tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua đến
các cá nhân, tập thể thuộc phạm vi quản lý.
- Phối hợp với cấp ủy, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, tổ chức thực hiện
các phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng đến
100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo thường xuyên, liên
tục, thiết thực, không phô trương, tránh hình thức.
2. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, nhắc nhở, phát
động và có hình thức động viên phong trào thi đua tại đơn vị. Kịp thời phát hiện
những CBCC, VC, người lao động năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ, đề nghị Giám đốc Sở có hình thức khen thưởng phù hợp.
3. Ban Biên tập Website và Bản tin ngành đẩy mạnh công tác biên tập,
đăng tải nội dung có liên quan để tuyên truyền, phổ biến về phong trào thi đua
trong toàn ngành. Kịp thời đưa tin, bài về các mô hình điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua.
4. Bộ phận Tổ chức cán bộ Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham
mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Đồng Thi đua, Khen thưởng
Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực
hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt của Sở Nông
nghiệp và PTNT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng
Thi đua, Khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT (Bộ phân TCCB) để được
hướng dẫn hoặc báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, giải
quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban TĐKT tỉnh;
- Thường trực: ĐU Sở; CĐN;
- Giám đốc; Các P.GĐ Sở;
- Các đơn vị, phòng, ban trực thuộc;
- Lưu: VT, VP(TCCB).

Nguyễn Thanh Bình
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