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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đắk Nông cùng cả nước đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch  

Covid-19” trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Nhằm tổ chức thực hiện tốt 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” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 

10/9/2021; Kế hoạch số 673/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức phong trào thi đua "Đắk Nông cùng cả nước đoàn kết, cung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" (sau đây gọi tắt là 

Phong trào thi đua); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hưởng 

ứng Phong trào thi đua trong toàn ngành, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần thi đua, yêu nước, huy động sức mạnh của toàn 

ngành, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch 

Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, 

thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, 

tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên thu hút toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong ngành tích cực, chủ động tham gia phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, gắn với việc thực hiện tốt 

các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những 

mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA  

1. Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, 

hiệu quả, huy động các nguồn lực, động viên, khích lệ mọi người tự giác, tích 

cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19.  
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2. Chấp hành nghiêm mọi quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành. Đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các 

giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, trong thực thi công vụ và 

triển khai các hoạt động của ngành tăng năng suất lao động và hiệu quả công 

tác. Kiên quyết, kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phát triển kinh tế - xã hội, 

vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao. 

4. Phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của văn hóa trong toàn Ngành: 

Mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện 

viên, vận động viên, người lao động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

nêu cao ý thức, trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa - tiêu biểu cho lối sống về văn 

hóa” và “nhận thức đúng - để hành động đẹp”, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; tích cực động viên, khích lệ đồng nghiệp, người thân và những người 

xung quanh tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không 

để dịch lây lan tới cơ quan, đơn vị, không để dịch lan rộng, bùng phát trong 

cộng đồng.  

5. Quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong toàn Ngành; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ cho 

hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung đối tượng, lĩnh vực 

của Ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ; 

nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực ngành. 

6. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của Ngành để phát huy “sức 

mạnh mềm” của văn hóa, đặc biệt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn “phong phú về 

loại hình - đặc sắc về nội dung - đa dạng về hình thức” nhằm cổ vũ, mang tới 

“Liều vắc xin tinh thần”. 

7. “Thi đua hăng hái - Truyền thông kịp thời - Thông tin chính xác - Cái 

đẹp được nhân ra - Cái xấu xa bị đẩy lùi”: Các cơ quan, đơn vị của ngành thi 

đua làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về 

các hoạt động của Ngành; cổ vũ, lan tỏa các giá trị nhân văn, các giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc; biểu dương, khích lệ, động viên các tấm gương 

tốt, điển hình, cách làm hay; cổ vũ lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, 

trên dưới một lòng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính 

quyền các cấp phát động triển khai. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, 

triển khai tốt Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm 

quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích khen thưởng theo các tiêu chí, 

hình thức khen thưởng được quy định tại Kế hoạch số 673/KH-UBND ngày 

28/9/2021 của UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ 

kế hoạch này, tham mưu triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao. 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Phong trào thi đua “Đắk Nông cùng cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch Covid-19” trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông./. 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (t/hiện); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, VP. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lê Ngọc Quang 
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